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1.0 Conceitos de saúde, doença e processo de adoecimento

Na antiguidade, quando das religiões politeístas, acreditava-se que a saúde era dádiva
e a doença castigo dos deuses, com o decorrer dos séculos e com o advento das religiões
monoteístas a dádiva da saúde e o castigo da doença passou a ser da responsabilidade de um
único Deus. No entanto, 400 anos AC, Hipócrates desenvolve o tratado “Os Ares e os Lugares”
onde relaciona os locais da moradia, a água para beber, os ventos, com a saúde e a doença.
Séculos mais tarde, as populações passam a viver em comunidade e a teoria miasmática toma
lugar. Tal teoria consiste na crença de que a doença é transmitida pela inspiração de “gases”
de animais e dejetos em decomposição (BUCK et al., 1988). 

Tal  teoria  permanece  até  o  século  XIX;  no  entanto,  “ao  final  do  século  XVIII,
predominavam  na  Europa  como  forma  de  explicação  para  o  adoecimento  humano  os
paradigmas  socioambientais,  vinculados  à  concepção  dinâmica,  tendo  se  esboçado  as
primeiras evidências da determinação social do processo saúde-doença. Com o advento da
Bacteriologia,  a  concepção  ontológica  firmou-se  vitoriosa  e  suas  conquistas  levaram  ao
abandono dos critérios sociais na formulação e no enfrentamento dos problemas de saúde das
populações” (OLIVEIRA; EGRY, 2000).

1.1 Teoria Miasmática

A denominação miasma refere-se às emanações mefíticas originadas de plantas ou
animais em decomposição. A origem da palavra vem do grego "míasma–atos" de "miaíno", de
“eu tinjo” ou “mancho de sangue”. Sua associação estreita com a morte está ligada às antigas
peças teatrais gregas, nas quais borrões de sangue eram utilizados com objetivo simbólico de
identificar o assassino com a criação de uma marca, que lhe atribuía a culpa pela morte de
alguém. O homicida grego se tornava maculado por seus atos impuros e cruéis impingidos às
suas  vítimas.  Porém,  a  palavra  miasma,  foi  utilizada  com o  sentido  de descrever  um tipo
específico de agente ou elemento infeccioso, que navegava pelos ares causando a morte e
epidemias nas cidades. Pode-se dizer que a morte encontrava seu veículo, nas malignidades
do ar, pertencentes às teorias hipocráticas que fundamentaram a Medicina por mais de 1500
anos.

Sua  perduração  ao  longo  dos  séculos  se  deu  entre  críticas  e  enaltecimentos,
tornando-se  uma  referência  obrigatória  para  os  estudiosos  das  ciências  médicas.[3]  As
Faculdades  europeias  como  as  de  Coimbra,  em  Portugal,  ou  as  famosas  Faculdades  de
Medicina de Montpellier e de Paris, na França, davam a todos os seus alunos, os mesmos
contornos  de  futuros  esculápios  hipocráticos  que  iriam  utilizar  das  teorias  sobre  o
funcionamento  dos  humores,  das  interinfluências  da  natureza  na  saúde  e,  principalmente,
sobre os princípios pneumáticos para buscar impedir ou curar as mais diferentes enfermidades.
Para Hipócrates o estado de saúde era alcançado pela crase, que significava equilíbrio em
força e quantidade humoral, tornando harmoniosas as relações entre os humores através das
suas  quantidades  equivalentes  no  organismo.  Em  outras  palavras,  acreditavam  que  o
organismo humano era composto por quatro humores básicos: sangue, pituíta, bile amarela e
bile negra. 

Cada  um  destes  elementos  vinculados  as  qualidades  pertencentes  aos  quatro
compostos primários da natureza – fogo, água, ar e terra - e suas grandezas termodinâmicas. 
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Para compreender as razões para o deslocamento dos humores e, consequentemente,
o adoecimento do indivíduo faz-se sempre necessário entendê-lo como um todo e como parte
do todo. Ele não se encontra desassociado dos efeitos da natureza e de seus hábitos, tudo, até
mesmo a solidariedade entre as partes do corpo permite a disseminação do estado enfermiço. 

O desequilibro se dá de maneira interinfluências, pelas relações internas e externas que
o homem mantém, uma "mesologia", ou seja, uma relação entre os seres vivos e o meio ou
ambiente em que vivem, bem como as suas recíprocas influências.
O homem, como parte desse sistema, é dotado da suscetibilidade climática. Assim o calor dos
dias de verão influenciam o humor correspondente e cada estação do ano interage com um tipo
específico  de  humor  encontrado  no  organismo.  A  princípio  isso  não  representa  nenhum
problema, mas as mudanças climáticas bruscas devido às condições extremas características
de cada estação, reagem com os humores contrários às condições imperantes. 

Hipócrates chegou a criar verdadeiros mapas para o corpo, minuciosamente dispostos
com indicações da localização dos pontos e os efeitos curativos obtidos a partir da sangria de
determinadas partes. Por exemplo, se houvesse sofrimento com dores no quadril e nas costas,
seria preciso que se fizessem sangrias na parte externa dos jarretes e dos maléolos localizados
nas pernas.

O Decamerão, livro de Giovanni Boccaccio, é um importante testemunho dos anos de
epidemia de peste negra que assolou a bela cidade italiana de Florença no século XIV, no ano
de 1348. Na busca por construir respostas que solucionassem ou explicassem os motivos e a
forma de disseminação desta epidemia, formulavam-se explicações que iam da cólera divina
aos problemas da falta de higiene e contágio pela proximidade com os enfermos. Boccaccio
não  sabia  explicar  a  razão  para  o  flagelo,  no  seu  entender,  explicação  deveria  estar  na
existência  de um princípio  inteligente  por  detrás da peste.  Afirmava que por  iniciativa  dos
corpos  superiores,  ou  em consequência  das  nossas  iníquas,  esta  pestilência  fora  lançada
sobre os mortais por justa ira de Deus e para nossa expiação”. 

Toda profilaxia demonstrava-se inútil, nem conselho de médico, nem virtude de remédio
algum, parecia proporcionar  cura,  nem proveito.  A mortandade e as pilhas  de corpos sem
destino, dada a superlotação dos cemitérios, faziam com que acumulassem nas valas comuns,
nos transportes por carroça ou nas portas das casas. O mau cheiro, a podridão atmosférica era
combatida  com  flores,  ervas  aromáticas  e  outra  especiarias  levadas  as  fossas  nasais,
aspiradas com intensidade. Os mortos começavam a suscitar suspeita, uma vez que os vivos
que  tiveram  algum  contato  com  os  enfermos,  seus  restos  mortais  ou  mesmo  utensílios
contraíram a peste. Tudo que viesse dos mortos deveria ser evitado.

Um dos pioneiros desta teoria foi Athanasius Kircher, intelectual e curioso pelo universo
científico,  que no século  XVII,  quando  do aparecimento  dos primeiros  microscópios,  teceu
análises  iniciais  sobre  as  doenças  contagiosas,  mais  especificamente  a  respeito  da  peste
negra.  Padre Kircher  acreditava que substâncias  e  objetos  podiam produzir  continuamente
partículas  que estavam dotadas das propriedades essenciais.  Eram moléculas  pequenas e
invisíveis perceptíveis apenas pelas propriedades olfativas. Funcionando da seguinte forma: Se
sentirmos um odor agradável, por exemplo, isso seria uma indicação de que existe uma coisa
que tem essa característica  agradável  e que está emitindo  para o ar  uma emanação que
transmite  tais  propriedades.  Da  mesma forma,  um animal  apodrecendo  emitiria  para  o  ar
partículas que carregariam suas características e mau odor.

Mas  a  Medicina,  mesmo  auxiliada  pela  Química,  permaneceu  incerta,  mantendo  a
etiologia miasmática imprecisa. O que acontece é uma confusão entre miasmas e os fedores,
transformando tudo o que é nauseabundo em malsão, dando aos mesmos a qualidade de ser
polimorfo, ou seja, de se apresentar de forma variada. Tudo que fede é sinal de doenças e
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infectante. O olfato está sobrecarregado pelos cheiros distintos localizados nas urbes exalando
dos matadouros, esgotos, fossas, águas paradas, pântanos e de corpos em putrefação nos
cemitérios.

1.2 Teorias Religiosas

Durante a Idade Média, a medicina ocidental experimentou um relativo retrocesso pois,
ainda que mantidos os princípios hipocráticos, o Cristinianismo levou ao progressivo abandono
da prática clínica em favor de uma maior preocupação com a salvação do espírito. Mas já ao
final do Medievo, as frequentes guerras e o aumento das epidemias na Europa trouxeram de
volta a preocupação com as formas de transmissão das doenças, então atribuídas a influências
cósmicas, à bruxaria ou ao envenenamento da água e do ar por grupos estigmatizados, como
judeus e leprosos. Vamos trabalhar o seguinte texto:
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1.3 Transição Epidemiológico-nutricional 

A  partir  da  década  de  1960,  modificações  nos  padrões  de  morbimortalidade  da
população vêm sendo objetivamente estudadas e analisadas sob o enfoque dos processos de
Transição  Demográfica,  Transição  Epidemiológica  e  Transição  Nutricional.  Na  busca  do
entendimento  sobre  a  transição  demográfica,  verifica-se  que  as  modificações  no  nível  do
desenvolvimento  de  cada  sociedade  correspondem  a  alterações  nos  padrões  de
morbimortalidade das populações. 

Em  países  em  desenvolvimento,  estes  padrões  se  apresentam  com  redução  das
doenças infecciosas e crescente aumento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT),
as  quais  ganham  destaque  nas  causas  de  óbitos.  O  aumento  da  vida  média  e  o
envelhecimento  populacional  aumentam a probabilidade  de acometimento  de DCNT.  Estes
aspectos da transição epidemiológica nutricional se confirmam frente ao quadro epidemiológico
dos distúrbios nutricionais e das doenças relacionadas a alimentação e nutrição no Brasil. Nas
últimas  décadas  podemos  observar  um  decréscimo  importante  da  prevalência  de
desnutrição/baixo peso em todas as faixas etárias e regiões, especialmente em crianças de 0 –
5 anos seguido de um também importante incremento nas taxas de sobrepeso e obesidade em
todas as  regiões,  faixas  etárias  e  com especial  destaque  em mulheres  de estratos  sócios
econômicos mais baixos. 

A Transição Epidemiológica é o resultado das mudanças nas tendências dos padrões
de morbimortalidade e fecundidade, que determinam mudanças na estrutura populacional. A
evolução  gradual  dos  problemas  de  saúde  que  deixam  de  ser  caracterizados  por  alta
morbidade  e  mortalidade  por  doenças  infecciosas,  em  detrimento  da  elevação  e  maior
predomínio  de  doenças  crônicas  não  transmissíveis  processam  alterações  na  maneira  de
adoecer e morrer das populações.

 A  Transição  Nutricional,  na  lógica  da  transição  Demográfica  e  Epidemiológica,  é
também um processo de modificações sequenciais associadas ao padrão de alimentação e
nutrição. Neste sentido, as mudanças econômicas, sociais e demográficas, modificam o perfil
alimentar e nutricional no contexto do processo saúde-doença das populações. 

De acordo com o Relatório 916 da OMS sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e
Saúde há provas científicas de que as pessoas podem manter-se saudáveis depois dos 70, 80
e 90 anos se tiverem uma alimentação saudável e mantiverem uma prática regular de atividade
física e não fumarem. 

Nas  populações  em  geral,  vêm  aumentando  os  fatores  de  risco  (que  coexistem  e
interagem) e o nível de exposição a eles; por conseguinte, as estratégias de prevenção devem
se propor a reduzir os riscos. Neste contexto, a alimentação saudável e a prática de atividade
física junto com o controle do tabaco podem trazer amplos benefícios e constituírem a melhor
estratégia para melhorar a qualidade de vida e conter a crescente ameaça mundial das DCNT. 

O crescimento do número de casos de sobrepeso e obesidade nas últimas décadas,
tem revelado um quadro epidemiológico preocupante acerca do grupo de DCNT. A obesidade,
integrante deste grupo, é um recente problema de saúde pública no Brasil. A população adulta
brasileira vem apresentando um aumento na prevalência de excesso de peso importante. De
acordo com os dados do inquérito nacional mais recente (Pesquisa Nacional sobre Saúde e
Nutrição, 1989), cerca de 32% dos adultos brasileiros apresentam algum grau de excesso de
peso, destes 6,8 milhões de indivíduos (8%) possuem obesidade, com predomínio entre as
mulheres (70%). A prevalência ainda se acentua com a idade, atingindo um valor maior na
faixa etária de 45 – 54 anos (37% entre homens e 55% entre mulheres). Quando comparados
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com o ENDEF (Estudo Nacional da Despesa Familiar) 1974/75, uma situação preocupante é
revelada: no período compreendido entre os dois inquéritos nacionais (1975-1989), houve um
aumento de 100% na prevalência de obesidade entre os homens e de 70% entre as mulheres,
considerando todas as faixas etárias. Em todas as regiões do país, parcelas significativas da
população adulta apresentam sobrepeso e obesidade. Em termos relativos, a situação mais
crítica é verificada na região Sul, onde 34% dos homens e 43% das mulheres apresentaram
algum grau de excesso de peso, totalizando aproximadamente, 5 milhões de adultos em 1989. 

No entanto, ao verificar dados absolutos, situa-se na região Sudeste a maior quantidade
de adultos com excesso de peso no país,  totalizando mais de 10 milhões de adultos com
sobrepeso  e  cerca  de  3  milhões  e  meio  com  obesidade.  O  aumento  da  prevalência  da
obesidade no Brasil se torna ainda mais relevante, ao considerar que este aumento, apesar de
estar distribuído em todas as regiões do país e nos diferentes estratos sócio-econômicos da
população, é proporcionalmente mais elevado nas famílias de baixa renda. 

A Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV) foi  realizada  pelo  IBGE em 1997,  sendo
restrita  às regiões Nordeste e Sudeste,  onde estão concentrados mais de três quartos da
população  brasileira.  Estas  duas  regiões  ocupam  pólos  opostos  –  inferior  e  superior,
respectivamente –  com relação  à  distribuição  regional  de indicadores  do desenvolvimento,
como indicadores  econômicos (produção de bens e serviços,  valor  dos salários,  renda per
capita) e indicadores sociais (taxa de mortalidade infantil, esperança de vida e escolaridade da
população).  Monteiro (2000) analisou as prevalências de obesidade específicas por sexo e
faixa etária estimada pelos inquéritos realizados em 1974/75, 1989 e a PPV de 1997. Para
tornar  possível  a  comparação  com  o  inquérito  mais  recente,  considerou,  nos  inquéritos
anteriores, apenas a amostra relativa às regiões Nordeste e Sudeste. 

As modificações nas prevalências da obesidade ente 1989 e 1997 revelaram que, no
caso dos homens, embora a prevalência da obesidade siga aumentando nas duas regiões,
está em elevação de modo mais intenso na Região Nordeste, induzindo o risco de obesidade
masculina, nesta região, a se aproximar daquele existente na região Sudeste. Nas mulheres, a
prevalência  da obesidade aumenta de forma notável  na Região Nordeste,  mas mantém-se
estável, ou mesmo tende a diminuir em algumas idades, na Região Sudeste. As diferenças no
padrão  regional  de  evolução  evidenciam  que  o  risco  de  obesidade  feminina  na  Região
Nordeste, em 1997, tende a se igualar ou mesmo, a superar o risco da patologia na Região
Sudeste. Nesta análise, pode-se considerar o fenômeno da urbanização e o seu impacto sobre
padrões de atividade física e características da alimentação. Ao analisar dados sobre tendência
secular do consumo alimentar (restritos a comparação entre as áreas metropolitanas do país),
as alterações de maior destaque referem-se à tendência ao aumento da densidade energética
das dietas, o que se observa especialmente entre os inquéritos de 1974/75 e 1987/88 com o
aumento de 2 a 7 pontos percentuais na proporção da energia procedente do consumo de
lipídios. 

A urbanização, sem dúvida, parece ter induzido à uma mudança nos padrões de vida e
comportamento alimentar das populações. No Brasil,  o tipo de alimento consumido na zona
rural  apresenta-se  diferente  daquele  consumido  na  zona  urbana  que  está  relacionado
diretamente  ao  poder  aquisitivo  ou  ao  nível  socioeconômico.  Estudos  demonstram  que  a
população urbana de baixa renda apresenta uma ingestão calórica inferior, quando comparada
com a população rural, apesar de que a primeira consome proporcionalmente mais proteína e
gordura  animal  do  que  a  segunda.  A  população  urbana  consome  maior  quantidade  de
alimentos processados, como carnes, gorduras, açúcares e derivados do leite, em relação à
área rural onde a ingestão de cereais, raízes e tubérculos é mais elevada. Em um país como o
Brasil onde as desigualdades regionais são imensas é importante destacar que a garantia da
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segurança alimentar e nutricional pressupõe a necessidade de estratégias de saúde pública
capazes de dar conta de um modelo de atenção à saúde e cuidado nutricional direcionados
para desnutrição e sobrepeso / obesidade, uma vez que estes distúrbios nutricionais e, todas
as  doenças  relacionadas  a  alimentação  e  nutrição,  revelam  duas  faces,  diversas  e
aparentemente paradoxais, de um mesmo problema: a insegurança alimentar e nutricional da
população brasileira.

1.4 Prevenção e Promoção de Saúde 

O conceito de prevenção é definido como “ação antecipada, baseada no conhecimento
da história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença”. A prevenção
apresenta-se  em  três  fases.  A  prevenção  primária  é  a  realizada  no  período  de
pré-patogênese.  O  conceito  de  promoção  da  saúde  aparece  como  um  dos  níveis  da
prevenção primária, definido como “medidas destinadas a desenvolver uma saúde ótima”. Um
segundo nível da prevenção primária seria a proteção específica “contra agentes patológicos
ou  pelo  estabelecimento  de  barreiras  contra  os  agentes  do  meio  ambiente”.  A  fase  da
prevenção  secundária  também  se  apresenta  em  dois  níveis:  o  primeiro,  diagnóstico  e
tratamento precoce e o segundo, limitação da invalidez. Por fim, a prevenção terciária que
diz respeito a ações de reabilitação. 

 

Com o passar dos anos, as mudanças nas sociedades levaram à necessidade de uma
ampliação do entendimento sobre saúde: é quando após a II Guerra Mundial, a Organização
das  Nações  Unidas  (ONU)  cria  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  composta  por
técnicos de vários países, com o objetivo de estudar e sugerir alternativas para melhorar a
saúde mundial. Entre 6 e 12 de setembro de 1978, a OMS e a Fundação das Nações Unidas
para a Infância  (UNICEF)  promoveram em Alma-Ata,  ex-União  Soviética,  uma Conferência
Internacional  sobre cuidados primários de saúde. Nesta conferência a OMS desenvolveu o
conceito de saúde, sendo assim divulgado na carta de princípios de 7 de abril de 1948 (desde
então o Dia Mundial da Saúde), implicando o reconhecimento do direito à saúde e da obrigação
do Estado na promoção e proteção da saúde, diz que: 
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“Saúde – estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente à
ausência de doença ou enfermidade – é um direito fundamental, e que a consecução do mais
alto nível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de
muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde” (OMS, 1976). 

Esta conferência ressaltou o íntimo inter-relacionamento e independência da saúde com
o desenvolvimento econômico e social, sendo a primeira causa e consequência da progressiva
melhoria das condições e da qualidade de vida. A chave do plano da Conferência de Alma-Ata
está na prevenção, no desenvolvimento social e nos cuidados de saúde. 

Já no Brasil, em 1986, foi desenvolvida a VII Conferência Nacional de Saúde, na qual
foram discutidos os temas: saúde como direito; reformulação do Sistema Nacional de Saúde
(SUS) e financiamento setorial. Nesta conferência adotou-se o seguinte conceito sobre saúde: 

“... em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação,
habitação,  educação,  renda,  meio  ambiente,  trabalho,  emprego,  lazer,  liberdade,  acesso e
posse da terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas
de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de
vida” (BRASIL, 1986). 

Deve-se também considerar o recente e acelerado avanço que se observa no campo da
Engenharia Genética e da Biologia Molecular, com suas implicações tanto na perspectiva da
ocorrência como da terapêutica de muitos agravos. Desse modo, surgiram vários modelos de
explicação e compreensão da saúde, da doença e do processo saúde-doença, como o modelo
epidemiológico baseado nos três componentes –  agente,  hospedeiro  e  meio, considerados
como  fatores causais, que evoluiu para modelos mais abrangentes, como o do  campo de
saúde, com o envolvimento do ambiente (não apenas o ambiente físico), estilo de vida, biologia
humana  e  sistema-serviços  de  saúde,  numa  permanente  inter-relação  e  interdependência
(GAMBA e TADINI, 2010). 

Desta maneira, o Processo Saúde-Doença está diretamente atrelado à forma como o ser
humano, no decorrer de sua existência,  foi  se apropriando da natureza para transformá-la,
buscando o atendimento às suas necessidades (GUALDA e BERGAMASCO, 2004). 

Fica claro que tal processo representa o conjunto de relações e variáveis que produz e
condiciona o estado de saúde e doença de uma população,  que se modifica nos diversos
momentos  históricos  e  do  desenvolvimento  científico  da  humanidade.  Portanto,  não  é  um
conceito  abstrato.  Define-se  no  contexto  histórico  de  determinada  sociedade  e  num  dado
momento de seu desenvolvimento,  devendo ser conquistada pela população em suas lutas
cotidianas (GUALDA e BERGAMASCO, 2004) – sendo que o conceito de saúde varia segundo
a época em que vivemos, assim como os interesses dos diversos grupos sociais. 

Assim, vários autores afirmam que “a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo,
como componente da qualidade  de vida e,  assim,  não é  um  bem de troca,  mas um  bem
comum,  um  bem  e  um  direito  social,  no  sentido  de  que  cada  um  e  todos  possam  ter
assegurado o exercício e a prática deste direito à saúde, a partir da aplicação e utilização de
toda a riqueza disponível,  conhecimento e tecnologia que a sociedade desenvolveu e vem
desenvolvendo  neste  campo,  adequados  as  suas  necessidades,  envolvendo  promoção  e
proteção da saúde, prevenção, diagnóstico,  tratamento e reabilitação de doenças.  Ou seja,
deve-se  considerar  este  bem  e  este  direito  como  componente  e  exercício  da  cidadania,
compreensão esta que é um referencial e um valor básico a ser assimilado pelo poder público
para o balizamento e orientação de sua conduta, decisões, estratégias e ações. 

Em síntese, pode-se dizer,  em termos de sua determinação causal,  que o processo
saúde-doença representa o conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o
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estado de saúde e doença de uma população, que variam em diversos momentos históricos e
do desenvolvimento científico da humanidade.

2.0 História da política de saúde brasileira

Antes do advento do Sistema Único de Saúde (SUS), a atuação do Ministério da Saúde
se  resumia  às  atividades  de  promoção de  saúde  e  prevenção  de  doenças  (por  exemplo,
vacinação),  realizadas em caráter  universal,  e  à assistência médico-hospitalar  para poucas
doenças; servia aos indigentes, ou seja, a quem não tinha acesso ao atendimento pelo Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. O INAMPS foi criado pelo regime militar
em 1974 pelo desmembramento do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que hoje é
o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); era uma autarquia filiada ao Ministério da
Previdência e Assistência Social (hoje Ministério da Previdência Social), e tinha a finalidade de
prestar  atendimento  médico  aos  que  contribuíam  com  a  previdência  social,  ou  seja,  aos
empregados de carteira assinada. O INAMPS dispunha de estabelecimentos próprios, mas a
maior parte do atendimento era realizado pela iniciativa privada; os convênios estabeleciam a
remuneração por procedimento.

O movimento da Reforma Sanitária nasceu no meio acadêmico no início da década de
1970 como forma de oposição técnica e política ao regime militar, sendo abraçado por outros
setores  da  sociedade  e  pelo  partido  de  oposição  da  época  — o  Movimento  Democrático
Brasileiro  (MDB).  Em  meados  da  década  de  70  ocorreu  uma  crise  do  financiamento  da
previdência social, com repercussões no INAMPS. Em 1979 o general João Baptista Figueiredo
assumiu a presidência com a promessa de abertura política, e de fato a Comissão de Saúde da
Câmara dos Deputados promoveu, no período de 9 a 11 de outubro de 1979, o I Simpósio
sobre Política Nacional de Saúde, que contou com participação de muitos dos integrantes do
movimento e chegou a conclusões altamente favoráveis ao mesmo; ao longo da década de
1980  o  INAMPS  passaria  por  sucessivas  mudanças  com  universalização  progressiva  do
atendimento, já numa transição com o SUS.

A  8ª  Conferência  Nacional  de  Saúde  foi  um marco  na  história  do  SUS por  vários
motivos. Foi aberta em 17 de março de 1986 por José Sarney, o primeiro presidente civil após
a ditadura,  e  foi  a  primeira  CNS a ser  aberta  à  sociedade;  além disso,  foi  importante  na
propagação  do  movimento  da  Reforma  Sanitária.  A  8ª  CNS  resultou  na  implantação  do
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), um convênio entre o INAMPS e os
governos estaduais, mas o mais importante foi ter formado as bases para a seção "Da Saúde"
da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988. A Constituição de 1988 foi um marco na
história  da saúde  pública  brasileira,  ao definir  a  saúde  como "direito  de todos e dever  do
Estado". A implantação do SUS foi realizada de forma gradual: primeiro veio o SUDS; depois, a
incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde (Decreto nº 99.060, de 7 de março de 1990);
e por fim a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990) fundou o SUS.
Em poucos meses foi lançada a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que imprimiu ao
SUS uma de suas principais  características:  o  controle  social,  ou  seja,  a  participação  dos
usuários (população) na gestão do serviço. O INAMPS só foi extinto em 27 de julho de 1993
pela Lei nº 8.689.

10
Técnico em Nutrição e Dietética – Nutrição e Saúde Coletiva



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]         Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

2.1 Os 50 Anos do Ministério da Saúde

Muito embora a história da Saúde Pública Brasileira tenha início em 1808, o Ministério
da  Saúde  só  veio  a  ser  instituído  no  dia  25  de  julho  de  1953,  com a  Lei  nº  1.920,  que
desdobrou o então Ministério da Educação e Saúde em dois ministérios: Saúde e Educação e
Cultura. A partir  da sua criação,  o Ministério passou a encarregar-se, especificamente,  das
atividades até então de responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde (DNS), mantendo a
mesma estrutura que, na época, não era suficiente para dar ao órgão governamental o perfil de
Secretaria de Estado, apropriado para atender aos importantes problemas da saúde pública
existentes.  Na verdade, o Ministério limitava-se a ação legal e a mera divisão das atividades
de saúde e educação, antes incorporadas num só ministério. Mesmo sendo a principal unidade
administrativa de ação sanitária direta do Governo, essa função continuava, ainda, distribuída
por vários ministérios e autarquias, com pulverização de recursos financeiros e dispersão do
pessoal  técnico,  ficando  alguns  vinculados  a  órgãos  de  administração  direta,  outros  às
autarquias e fundações.

Três anos após a criação do Ministério,  em 1956, surge o  Departamento Nacional  de

Endemias Rurais,  que tinha como finalidade organizar e executar os serviços de investigação e
de combate à malária, leishmaniose, doença de Chagas, peste, brucelose, febre amarela e
outras  endemias  existentes  no  país,  de  acordo  com  as  conveniências  técnicas  e
administrativas.

O Instituto Oswaldo Cruz preservava sua condição de órgão de investigação, pesquisa
e  produção  de  vacinas.  A  Escola  Nacional  de  Saúde  Pública  incumbia-se  da  formação e
aperfeiçoamento de pessoal e o antigo Serviço Especial de Saúde Pública atuava no campo da
demonstração  de  técnicas  sanitárias  e  serviços  de  emergência  a  necessitarem  de  pronta
mobilização,  sem  prejuízo  de  sua  ação  executiva  direta,  no  campo  do  saneamento  e  da
assistência médico-sanitária aos estados.

No início dos anos 60, a desigualdade social, marcada pela baixa renda per capita e a
alta concentração de riquezas,  ganha dimensão no discurso dos sanitaristas em torno das
relações  entre  saúde  e  desenvolvimento.  O  planejamento  de  metas  de  crescimento  e  de
melhorias, conduziram o que alguns pesquisadores intitularam como a grande panacéia dos
anos 60 - o planejamento global e o planejamento em saúde.   As propostas para adequar os
serviços  de  saúde  pública  à  realidade  diagnosticada  pelos  sanitaristas  desenvolvimentistas

tiveram marcos importantes, como a formulação da Política Nacional de Saúde na gestão do
então ministro,  Estácio  Souto-Maior,  em 1961,  com o objetivo  de redefinir  a  identidade do
Ministério  da  Saúde  e  colocá-lo  em  sintonia  com  os  avanços  verificados  na  esfera
econômico-social.

Outro  marco  da  história  da  saúde  no  âmbito  ministerial  ocorreu  em  1963,  com  a
realização da III Conferência Nacional da Saúde (CNS), convocada pelo ministro Wilson Fadul,
árduo defensor da tese de municipalização. A Conferência propunha a reordenação dos serviços
de assistência médico-sanitária e alinhamentos gerais para determinar uma nova divisão das
atribuições e responsabilidades entre os níveis político-administrativos da Federação visando,
sobretudo, a municipalização.

Em 1964, os militares assumem o governo e Raymundo de Brito firma-se como ministro
da saúde e reitera o propósito de incorporar ao MS a assistência médica da Previdência Social,
dentro  da  proposta  de  fixar  um  Plano  Nacional  de  Saúde  segundo  as  diretrizes  da  III
Conferência Nacional de Saúde.
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Com a implantação da Reforma Administrativa Federal, em 25 de fevereiro de 1967,
ficou  estabelecido  que  o  Ministério  da  Saúde  seria  o  responsável  pela  formulação  e
coordenação da Política Nacional de Saúde, que até então não havia saído do papel. Ficaram
as  seguintes  áreas  de  competência:  política  nacional  de  saúde;  atividades  médicas  e
paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos,
fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

Ao longo destes quase cinqüenta anos de existência, o Ministério da Saúde passou por
diversas reformas na estrutura.  Destaca-se a  reforma de 1974,  na qual  as  Secretarias  de
Saúde e de Assistência Médica foram englobadas, passando a constituir a Secretaria Nacional
de  Saúde,  para  reforçar  o  conceito  de  que  não  existia  dicotomia  entre  Saúde  Pública  e
Assistência Médica. No mesmo ano, a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública -
SUCAM  -  passa  à  subordinação  direta  do  Ministro  do  Estado,  para  possibilitar-lhe  maior
flexibilidade técnica e administrativa, elevando-se a órgão de primeira linha. Foram criadas as
Coordenadorias de Saúde, compreendendo cinco regiões: Amazônia, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste,  ficando  as  Delegacias  Federais  de  Saúde  compreendidas  nessas  áreas
subordinadas  às mesmas.  As Delegacias  Federais  de Saúde deixavam,  assim,  de integrar
órgãos de primeira linha. É criada também, a Coordenadoria de Comunicação Social  como
órgão de assistência  direta e imediata do Ministro de
Estado e instituído o Conselho de Prevenção Antitóxico,
como  órgão  colegiado,  diretamente  subordinado  ao
Ministro de Estado.

Do final da década de 80 em diante, destaca-se
a  Constituição  Federal  de  1988,  que  determinou  ser
dever do Estado garantir saúde a toda a população e,
para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o
Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde
que detalha o funcionamento do Sistema.

2.2 Redemocratização e Reforma Sanitária

O termo “Reforma Sanitária” foi usado pela primeira vez no país em função da reforma
sanitária italiana. A expressão ficou esquecida por um tempo até ser recuperada nos debates
prévios à 8ª Conferência Nacional de Saúde, quando foi usada para se referir ao conjunto de
idéias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde.
Essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o setor saúde, introduzindo uma
nova idéia na qual o resultado final era entendido como a melhoria das condições de vida da
população.  No  início  das  articulações,  o  movimento  pela  reforma sanitária  não  tinha  uma
denominação específica. Era um conjunto de pessoas com idéias comuns para o campo da
saúde. Em uma reunião na Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) em Brasília, esse
grupo de pessoas foi chamado de forma pejorativa de “partido sanitário”. 

Apesar disso, o grupo não se constituía como partido, sua mobilização era mais ampla,
sendo considerada uma ação social. Em uma dissertação de mestrado orientada por Sergio
Arouca em 1986, Reviravolta na saúde: origem e articulação do movimento sanitário, a atuação
desse grupo foi chamada pela primeira vez de movimento sanitário. Surgiram, também, outras
denominações, como "movimento pela reforma sanitária" e "movimento da reforma sanitária".
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No livro O dilema preventivista uma nota feita por Arouca diz
que todos esses termos podem ser usados indistintamente.

 Sergio  Arouca  (Foto  ao  lado)  costumava  dizer  que  o
movimento da reforma sanitária nasceu dentro da perspectiva
da luta contra a ditadura. Existia uma idéia clara na área da
saúde de que era preciso  integrar  as duas dimensões:  ser
médico  e  lutar  contra  a  ditadura.  Os  departamentos  de
Medicina  Preventiva  da  Universidade  de  São  Paulo  e  da
Universidade de Campinas e o Instituto de Medicina Social da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro eram os espaços
adequados para isso.

Esses  locais  abriram  brechas  para  a  entrada  do  novo
pensamento  sobre  a  saúde,  lançado  pelo  movimento  da
reforma sanitária. Essa mudança começou no final dos anos
60  e  início  dos  70  –  o  período  mais  repressivo  do
autoritarismo no Brasil – quando se constituiu a base teórica e
ideológica do pensamento médico-social,  também chamado

de abordagem marxista da saúde e teoria social da medicina.
A forma de olhar, pensar e refletir o setor saúde nessa época era muito concentrada nas

ciências  biológicas  e  na  maneira  como  as  doenças  eram  transmitidas.  Há  uma  primeira
mudança quando as teorias das ciências sociais começam a ser incorporadas. Essas primeiras
teorias, no entanto, estavam muito ligadas às correntes funcionalistas,  que olhavam para a
sociedade  como um lugar  que  tendia  a  viver  harmonicamente  e  precisava  apenas  aparar
arestas entre diferentes interesses. A grande virada da abordagem da saúde foi a entrada da
teoria marxista, o materialismo dialético e o materialismo histórico, que mostra que a doença
está socialmente determinada.

Durante todo o processo de modificação da abordagem da saúde, várias correntes se
juntam como protagonistas. O movimento estudantil teve um papel fundamental na propagação
das idéias e fez com que diversos jovens estudantes começassem a se incorporar nessa nova
maneira de ver a saúde. As Semanas de Estudos sobre Saúde Comunitária, realizadas pela
primeira vez em 1974, e os Encontros Científicos dos Estudantes de Medicina, em especial os
realizados  entre  1976  e  1978,  foram  importantes  nesse  sentido,  por  serem  espaços
praticamente ignorados pela repressão militar, que não identificava o caráter político de suas
discussões.

Entre esses diversos atores do movimento sanitário,  destacam-se ainda os médicos
residentes,  que  na  época  trabalhavam  sem  carteira  assinada  e  com  uma  carga  horária
excessiva;  as  primeiras  greves  realizadas  depois  de  1968;  e  os  sindicatos  médicos,  que
também estavam em fase de transformação. Esse movimento entra também nos conselhos
regionais, no Conselho Nacional de Medicina e na Associação Médica Brasileira – as entidades
médicas  começam a ser  renovadas.  A criação  do Centro  Brasileiro  de Estudos de Saúde
(Cebes), em 1976, também é importante na luta pela reforma sanitária. A entidade surge com o
propósito de lutar pela democracia, de ser um espaço de divulgação do movimento sanitário, e
reúne pessoas que já pensavam dessa forma e realizavam projetos inovadores.

Entre  1974  e  1979,  diversas  experiências  institucionais  tentam  colocar  em  prática
algumas diretrizes da reforma sanitária, como descentralização, participação e organização. É
nesse momento que a Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) da Fundação Oswaldo Cruz
se incorpora como espaço de atuação da abordagem marxista da saúde. Vários projetos de
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saúde  comunitária,  como  clínica  de  família  e  pesquisas  comunitárias,  começaram  a  ser
elaborados e pessoas que faziam política em todo Brasil foram treinadas.

Quando a ditadura chegou ao seu esgotamento, o movimento já tinha propostas. Assim,
esse movimento conseguiu se articular em um documento chamado Saúde e Democracia, que
foi  um  grande  marco,  e  enviá-lo  para  aprovação  do  Legislativo.  Uma  das  coisas  mais
importantes,  segundo  Arouca,  era  transferir  o  Instituto  Nacional  de  Assistência  Médica  e
Previdência Social (Inamps) para o Ministério da Saúde.

A  idéia  era  fazer  isso  pelas  conferências  de  saúde  (que  na  época  eram  espaços
burocráticos) convidando a sociedade para discutir e participar. A 8ª Conferência Nacional de
Saúde reuniu, pela primeira vez, mais de quatro mil pessoas, das quais 50% eram usuários da
saúde. A partir da conferência, saiu o movimento pela emenda popular,  a primeira emenda
constitucional  que  nasceu  do  movimento  social.  Esse  é  considerado  o  maior  sucesso  da
reforma sanitária.

Arouca  apresentou  o
documento  Saúde  e
Democracia,  presidiu  a  8ª
Conferência Nacional de Saúde,
apresentou a emenda popular e,
como  Deputado  Federal,  foi
designado  como  relator  da
extinção  do  Inamps.  Entre  os
resultados  do  movimento  pela
reforma  sanitária,  ele  cita  a
conquista da universalização na
saúde (o principio constitucional
que estabelece que todo brasileiro tem direito à saúde),  definindo com clareza o dever do
Estado e a função complementar da saúde privada; a idéia de que a saúde deve ser planejada
com base nas conferências;  a formalização dos Conselhos de Saúde como parte do SUS,
tendo  50%  de  usuários;  e  a  formação  da  Comissão  Nacional  da  Reforma  Sanitária,  que
transformou o texto da constituinte na Lei Orgânica 8080. 

2.3 Sistema Único de Saúde: 20 anos em Perspectiva

O Sistema Único de Saúde (SUS) completou 20 anos.  Sua criação resultou de um
processo  social  que  exigiu  luta  política,  e  seus  princípios  coincidem  com  as  bandeiras
levantadas  pelo  movimento  de  redemocratização  do  país.  Não  é  por  acaso  que  sua
implantação reflete fortemente o processo de descentralização política e a abertura de espaços
de participação democrática após 1988.

O SUS tem sido capaz de estruturar  e consolidar  um sistema público  de saúde de
enorme relevância  e que apresenta resultados inquestionáveis  para a população brasileira,
porém persistem muitos problemas a serem enfrentados para que cumpra seus princípios de
universalidade e integralidade.  É necessário que esse momento sirva para registrarmos os
seus significativos avanços, mas também para que façamos uma reflexão com vistas ao seu
futuro. 
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As bases jurídicas do Sistema Único de Saúde

A Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, no seu Título VIII – da
Ordem Social, Capítulo II – da Seguridade Social, Seção II – da Saúde, cria o Sistema Único de
Saúde (SUS).

O  processo  constituinte  conformou-se  em  um  espaço  democrático  de  negociação
constante,  desenvolvido  ao longo  de diversas etapas em que um núcleo  de congressistas
desempenhou papel relevante, apoiado pelo Movimento da Reforma Sanitária.
O texto final aprovado incorporou as grandes demandas do movimento sanitário, tais como:
• A saúde entendida amplamente como resultado de políticas econômicas e sociais.
• A saúde como direito de todos e dever do Estado.
• A relevância pública das ações e dos serviços de saúde.
• A criação de um sistema único de saúde, organizado pelos princípios da descentralização, do
atendimento integral e da participação da comunidade.

O ambiente constitucional  era de forte rejeição à centralização imposta pelo regime
militar  (1964-1985).  Por  isso,  associou-se  descentralização  com  democratização  e
ampliaram-se os direitos sociais da cidadania, integrando, sob o conceito de seguridade social,
a proteção
dos direitos individuais  (previdência)  à proteção dos direitos coletivos  (saúde e assistência
social).

Como regulamentação do texto constitucional para a saúde elaborou-se no período de
1989 a 1990 a chamada “Lei Orgânica da Saúde” – Lei n. 8.080, de setembro de 1990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Os vetos
impostos pelo presidente Fernando Collor inseridos nesta Lei atingiram pontos fundamentais
como a  instituição  dos  Conselhos  e  das  Conferências  de  Saúde.  Uma intensa  reação  da
sociedade civil organizada gerou a Lei n. 8.142, de dezembro de 1990, que no seu artigo 1º.
regula  a  participação  da  comunidade  no  SUS,  instituindo  os  Conselhos  de  Saúde  e  as
Conferências de Saúde.

Essa  mesma  Lei  define  a  participação  do  CONASS  e  do  Conselho  Nacional  de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) no Conselho Nacional de Saúde e dispõe sobre
transferências intergovernamentais de recursos financeiros. No seu artigo terceiro define que
os recursos financeiros para o SUS “deverão ser repassados de forma regular e automática
para os municípios,  estados e o Distrito  Federal”.  A criação desta modalidade  de repasse
intergovernamental foi a chave do sucesso do financiamento do SUS.

A seção da saúde na Constituição Federal e as Leis n. 8.080/1990 e n. 8.142/1990
constituem as bases jurídicas do SUS.

II. As origens do Sistema Único de Saúde

O SUS vem sendo implantado como um processo social em permanente construção.
Apesar de sua instituição formal ter se dado na Constituição Federal de 1988, suas origens
remontam a partir da crise do modelo médico assistencial privativista hegemônico na segunda
metade do século passado que teve como principais características:
• A extensão de cobertura previdenciária.
• O privilegiamento da prática médica curativa e individual em detrimento das ações coletivas.
• A criação de um complexo médico-industrial.
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•  O  deslocamento  da  prestação  dos  serviços  médicos  a  entes  privados  lucrativos  e  não
lucrativos.

As mudanças políticas e econômicas que se deram nos anos 1970 e 1980 do século
passado  determinaram o esgotamento deste  modelo.  O processo  de redemocratização  do
Brasil estabeleceu novos rumos nas políticas públicas e fez surgir novos atores sociais que
propunham um novo modelo de atenção à saúde.

Nos anos 1970, surgiram os primeiros projetos de medicina comunitária, concebidos por
secretarias  estaduais  de  saúde  e  instituições  acadêmicas.  Paralelamente  começavam  a
desenvolver-se as primeiras experiências de municipalização da saúde.

Nesses  espaços  de  construção  foi  gestado  o  Movimento  da  Reforma  Sanitária.
Surgiram na segunda metade dos anos 1970 o Cebes (Centro Brasileiro de Estudos em Saúde)
e a Abrasco (Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva),  integrados por
grupos de intelectuais localizados em espaços institucionais, acadêmicos e partidos políticos de
esquerda. Em 1971, foi criado, no âmbito da Previdência, o Funrural (Fundo de Assistência e
Previdência do Trabalhador Rural) que incorporava a população rural ao sistema de prestação
de serviços.

Em 1972,  é iniciado  na região de saúde do Norte  de Minas Gerais,  com sede em
Montes Claros, um projeto experimental com o objetivo de buscar modelos de extensão de
cobertura.

Do sucesso deste projeto piloto, herdou-se conhecimento e aprendizado que viriam se
conformar,  em  1979,  em  um  programa  nacional  de  atenção  primária  –  o  Programa  de
Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (Piass). Este programa talvez tenha sido a
primeira grande experiência brasileira de extensão de cobertura a baixo custo e com integração
interinstitucional.

Em  setembro  de  1978,  foi  realizada  a  Conferência  Internacional  sobre  Cuidados
Primários  de  Saúde,  em  Alma-Ata,  no  atual  Cazaquistão,  que  formulou  a  Declaração  de
Alma-Ata, expressando a necessidade e ação urgente de todos os governos, de todos os que
trabalhavam  nos  campos  da  saúde  e  do  desenvolvimento  e  da  comunidade  mundial  de
promover a saúde de todos os povos do mundo.

No Brasil, a crise da Previdência Social no início dos anos 1980 fez surgir o Conselho
Consultivo  da  Administração  de  Saúde  Previdenciária  (Conasp),  que  teve  nas  Ações
Integradas de Saúde (AIS) um de seus pilares,  que foram implantadas em 1983 como um
programa de atenção médica para áreas urbanas, em uma cogestão entre o Instituto Nacional
de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps) e as Secretarias Estaduais de Saúde.

Em fevereiro de 1982, os secretários estaduais de saúde premidos pela necessidade de
unir forças para aumentar sua representatividade e seu poder de negociação junto ao Governo
Federal  na  definição  de  políticas  públicas  de  saúde  criaram  o  Conselho  Nacional  de
Secretários
de Saúde (CONASS), cuja trajetória confunde-se com a do próprio SUS, o qual tem sido ator
importante na consolidação das políticas públicas de saúde no Brasil.

Em março de 1986,  ocorreu o evento político-sanitário  mais importante da segunda
metade de século passado: a VIII Conferência Nacional de Saúde. Ali foram lançadas as bases
doutrinárias de um novo Sistema de Saúde. Esta Conferência teve desdobramentos imediatos
em um conjunto de trabalhos técnicos e políticos que serviram de base à elaboração da Seção
da Saúde da Constituição Federal de 1988.

Em 1987, foi implantado pelo Executivo Federal um arranjo institucional denominado
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds) que tentou incorporar em seu desenho
alguns  dos  elementos  centrais  da  proposta  da  reforma  sanitária:  a  universalização;  a
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descentralização  aos  estados;  e  a  democratização  das  instâncias  gestoras.  O  Suds  foi
contemporâneo da Assembleia Nacional Constituinte.

Em  1988,  criou-se  o  Conselho  Nacional  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde
(Conasems),  que  junto  com  o  Ministério  da  Saúde  e  o  CONASS  compõem  a  Comissão
Intergestores Tripartite (CIT), colegiado responsável pela gestão do SUS.

III. SUS: avanços e desafios -

A instituição do SUS produziu resultados
imediatos.  O  mais  importante  foi  o  fim  da
separação que havia no sistema público de saúde
entre  os  incluídos  e  os  não-incluídos  economicamente  com a implantação  do  princípio  da
universalidade,  que  pôs  fim à  figura  iníqua  dos  indigentes  sanitários  (não-previdenciários),
promovendo  a  integração  do  Inamps  ao  sistema  público  de  saúde.  Dessa  forma,  o  SUS
rompeu com a trajetória de formação do Estado brasileiro assentada na centralização e com a
concepção de cidadania que vinculava os direitos sociais à inserção no mercado de trabalho. 

O SUS tem sido capaz de estruturar  e consolidar  um sistema público  de saúde de
enorme relevância e que apresenta resultados inquestionáveis para a população brasileira.  

Contudo, persistem muitos problemas a serem enfrentados para aprimorá-lo como um
sistema universal que possa prestar serviços de qualidade a toda população brasileira.

IV. SUS 20 anos

É necessário além de enaltecer os avanços do SUS fazer uma reflexão e identificar
suas perspectivas para o futuro. Afinal, o que se pode esperar do SUS para os próximos 20
anos? 

Este Capítulo não pretende esgotar a discussão sobre cada tema, mas sim colocá-los
na agenda permanente de debate dos trabalhadores e pessoal da saúde, com vistas a buscar
alternativas  de enfrentamento e de construção de propostas concretas de intervenção que
permitam a consolidação do Sistema Único de Saúde. É uma motivação a reflexão e o debate
e propor ações que farão a diferença no futuro do SUS.

 

3.0 Ações e programas em saúde e nutrição

3.1 Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente

Elaboração de Seminários ou Esquete Teatrais com bases em livros acerca do tema
disponíveis  na Editora  MS,  pois  este  assunto  é  muito  vasto  e  fica  bem mais  interessante
trabalhá-lo neste formato.
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3.2 Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

O Programa “Assistência  Integral  à  saúde da Mulher:  bases  de ação programática”
(PAISM) foi elaborado pelo Ministério da Saúde e apresentado na Comissão Parlamentar Mista
de  Inquérito  (CPMI)  da  explosão  demográfica  em  1983,  a  discussão  se  pautava
predominantemente  sobre o  controle  da natalidade.  O Ministério  da Saúde teve um papel
fundamental, pois influenciou no âmbito do Governo Federal e este por sua vez, se posicionou
e defendeu o livre arbítrio das pessoas e das famílias brasileiras em relação a quando, quantos
e qual o espaçamento entre os/as filhos/as. 

Trata-se de um documento histórico que incorporou o ideário feminista para a atenção à
saúde  integral,  inclusive  responsabilizando  o  estado  brasileiro  com  os  aspectos  da  saúde
reprodutiva. Desta forma as ações prioritárias foram definidas a partir  das necessidades da
população feminina, o que significou uma ruptura com o modelo de atenção materno-infantil até
então desenvolvido.

O  PAISM,  enquanto  diretriz  filosófica  e  política,  incorporou  também,  princípios
norteadores da reforma sanitária, a ideia de descentralização, hierarquização, regionalização,
equidade  na  atenção,  bem  como  de  participação  social.  Além  disso,  propôs  formas  mais
simétricas de relacionamento entre os profissionais de saúde e as mulheres, apontando para a
apropriação, autonomia e maior controle sobre a saúde, o corpo e a vida. Assistência, em todas
as fases da vida,  clínico ginecológica,  no campo da reprodução (planejamento reprodutivo,
gestação, parto e puerpério) como nos casos de doenças crônicas ou agudas. O conceito de
assistência  reconhece  o  cuidado  médico  e  de  toda  a  equipe  de  saúde  com alto  valor  às
praticas educativas, entendidas como estratégia para a capacidade crítica e a autonomia das
mulheres.

Em 2003 teve início a construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher  -  Princípios  e  Diretrizes,  quando a  equipe  técnica  de  saúde  da  mulher  avaliou  os
avanços e retrocessos alcançados na gestão anterior.

Em maio de 2004 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral
à  Saúde  da Mulher  -  Princípios  e  Diretrizes,  construída  a  partir  da  proposição  do  SUS e
respeitando as características da nova política de saúde. 

Na análise preliminar foram considerados os dados obtidos por intermédio dos estudos
e pesquisas promovidos pela Área Técnica de Saúde da Mulher para avaliar as linhas de ação
desenvolvidas. Destaque para o Balanço das Ações de Saúde da Mulher 1998-2002, o Estudo
da Mortalidade de Mulheres em Idade Fértil,  a Avaliação do Programa de Humanização do
Pré-natal e Nascimento, a Avaliação dos Centros de Parto Normal e a Avaliação da Estratégia
de Distribuição de Métodos Anticoncepcionais.

Em  seguida,  a  Área  Técnica  buscou  a  parceria  dos  diferentes  departamentos,
coordenações e comissões do Ministério da Saúde. Incorporou as contribuições do movimento
de  mulheres,  do  movimento  de  mulheres  negras  e  de  trabalhadoras  rurais,  sociedades
científicas, pesquisadores e estudiosos da área, organizações não governamentais, gestores
do  SUS  e  agências  de  cooperação  internacional.  Por  fim,  submeteu  a  referida  Política  à
apreciação da Comissão Intersetorial da Mulher, do Conselho Nacional de Saúde. 

Em  julho  de  2005,  foram  operacionalizadas  as  ações  previstas  no  Plano  de  Ação
construído e legitimado por diversos setores da sociedade e pelas instâncias de controle social
do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Destacamos  que  o  Sistema Único  de  Saúde  tem três  esferas  de  atuação:  federal,
estadual e municipal. O nível federal tem principalmente, as atribuições de formular, avaliar e
apoiar políticas; normalizar ações; prestar cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal
e municípios; e controlar, avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos
demais  níveis.  A  direção  estadual  do  SUS  tem  como  principais  atribuições  promover  a
descentralização de serviços;  executar ações e procedimentos de forma complementar aos
municípios;  prestar  apoio  técnico e financeiro aos municípios.  À direção municipal  do SUS
compete, principalmente, a execução, controle, avaliação das ações e serviços das ações de
saúde. 

3.3 Política Nacional de Aleitamento Materno

Desde o início da década de 1980,  mesmo antes da criação do SUS,  o Brasil  tem
incluído na sua agenda de prioridades em saúde a promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno. Esta  linha de cuidado  está sob a responsabilidade da Área Técnica de Saúde da
Criança  e  Aleitamento  Materno  do  Departamento  de Ações Programáticas  Estratégicas  da
Secretaria  de  Atenção  à  Saúde  do  Ministério  da  Saúde.  Essa  Área  Técnica  elabora  as
diretrizes políticas e técnicas para a atenção integral à saúde da criança de zero a 9 anos e
apoia a sua implementação nos estados e municípios. Ela conta com coordenadores no nível
estadual,  para implementação das ações nos estados, e coordenadores no nível municipal,
responsáveis pela implementação local das estratégias propostas.

No Brasil, pode-se afirmar que o aleitamento materno é uma prática universal, haja vista
95%  das  crianças  iniciarem  a  amamentação.  Entretanto,  esta  prática  é  abandonada
precocemente, estando ainda distante da recomendação da OMS. Apesar disto, são evidentes
os avanços gradativos dos indicadores de aleitamento materno no Brasil desde a implantação
do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno.

Em 2008, a II Pesquisa Nacional de Prevalência de aleitamento materno mostrou que
67,7%  das  crianças  iniciam  a  amamentação  na  primeira  hora  de  vida.  Ela  identificou
igualmente que a prevalência do aleitamento materno exclusivo em crianças menores de 4
meses é de 51, 2%, e que a mediana do aleitamento materno completo é de 11, 2 meses.

Política Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno 

Em 1981 foi lançado o Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno, o qual recebeu
destaque  internacional  pela  sua  diversidade  de  ações,  incluindo  campanhas  na  mídia,
treinamento  de  profissionais  de  saúde,  aconselhamento  em  amamentação  individualizado,
produção  de  material  educativo,  estabelecimento  de  grupos  de  apoio  à  amamentação  na
comunidade, aprovação de leis que protegem a amamentação e o controle do marketing de
leites artificiais.

Desde  então,  diversas  intervenções  visando  à  promoção,  proteção  e  apoio  ao
aleitamento materno vêm sendo implementadas, muitas delas normatizadas e implementadas
nas  três  esferas  de gestão  do SUS:  federal,  estadual  e  municipal.  A  Política  Nacional  de
Aleitamento Materno atual está organizada em seis braços estratégicos:
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1  - O incentivo ao aleitamento materno na Atenção Básica é feito por intermédio da  Rede
Amamenta Brasil. Essa estratégia, criada em 2008, se propõe por meio de revisão e supervisão
do processo de trabalho interdisciplinar nas unidades básicas de saúde (UBS), apoiada nos
princípios da educação permanente em saúde,  respeitando a visão de mundo dos profissionais
e considerando as especificidades locais  e regionais.  Tem como pilares de sustentação os
tutores,  profissionais  com  experiência  em  aleitamento  materno  preparados  para  utilizarem
referenciais da educação crítico reflexiva no ensino e aprendizagem do aleitamento materno
em oficinas com duração de 40 horas. Os tutores são responsáveis por coordenar oficinas junto
às equipes da atenção básica de saúde para a discussão da prática do aleitamento materno no
contexto do processo de trabalho das UBS,  além de acompanhar e auxiliar  as equipes na
implementação  das  ações  pactuadas  em  prol  da  amamentação  e  no  monitoramento  dos
índices de aleitamento materno da população atendida.

2 - Na atenção hospitalar, duas iniciativas têm contribuído para aumentar os índices de AM: a
Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) (4) e o Método Canguru. A IHAC está inserida na
Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância da OMS e do
UNICEF e tem por objetivo resgatar o direito da mulher de aprender e praticar a amamentação
com sucesso por meio de mudanças nas rotinas nas maternidades para o cumprimento dos
Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. Entre 1992 e 2009 foram credenciados
352 hospitais brasileiros na IHAC. Por sua vez, o Método Canguru é um modelo de assistência
perinatal voltado para o cuidado humanizado do recém-nascido de baixo peso, que além de
promover  maior  apego entre mãe e filho,  influencia  positivamente  as taxas de aleitamento
materno nessa população. Desde a sua implantação em 2000, equipes de 333 maternidades,
envolvendo mais de 7000 profissionais, foram capacitadas no Método.

3 - Entre  as  principais  estratégias  da  política  governamental  de  promoção do  aleitamento
materno  figura  a  Rede  Brasileira  de  Bancos  de  Leite  Humano  (BLH),  a  maior  e  mais
complexa do mundo, com 271 unidades. Os seus serviços estão em franca expansão: entre
2003 e 2008 a coleta de leite aumentou 56%, o número de doadoras praticamente dobrou,
chegando a  113 mil  e  o  número de crianças  beneficiadas  cresceu 50%.  Além de coletar,
processar e distribuir leite humano, os bancos de leite prestam assistência às lactantes cujos
filhos  estão  hospitalizados  ou  que  tenham dificuldades  com a  amamentação  em qualquer
momento.

4 - Com relação à  proteção legal ao aleitamento materno,  o Brasil  foi um dos primeiros
países a adotar o Código Internacional de Substitutos do Leite Materno na sua totalidade. A
partir do Código, criou-se a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes,
em 1988. Em 2006, a partir da norma foi criada a Lei 11.625, que regulamenta a promoção
comercial e dá orientações do uso apropriado de alimentos para crianças de até três anos. A
licença  maternidade,  que  era  de  quatro  meses,  foi  ampliada  para  seis  meses  em  2008.
Atualmente,  está  sendo  estimulada  a  criação  de  Salas  de  Apoio  à  Amamentação  nas
empresas, que possibilitam que a mulher trabalhadora possa coletar seu leite e armazená-lo
com segurança durante a jornada de trabalho, para que seja oferecido ao bebê durante sua
ausência. Em 2009 foi publicada portaria governamental regulamentando a estrutura física e o
material necessário para a criação da Sala.

5 - Entre as ações de mobilização social realizadas, desde 1992 é comemorada a Semana
Mundial  de  Amamentação,  com  a  participação  da  mídia  e  de  diversos  segmentos  da
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sociedade. Em 2003 instituiu-se o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, em 1º. de outubro
de cada ano, com o objetivo de aumentar o volume de leite humano doado no País. A Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, em parceria com o Ministério da Saúde, criou o  Projeto
Carteiro Amigo, que incentiva o aleitamento materno em cerca de 500 municípios. Os Corpos
de Bombeiros Militares também se engajaram na promoção do aleitamento materno, sendo
responsáveis por buscar leite humano doado nas residências das doadoras.

6 - Um importante componente da Política Pública de Incentivo ao Aleitamento Materno é o
monitoramento tanto das ações como das práticas de amamentação no País. Já ocorreram
dois inquéritos nacionais,  no dia da campanha nacional  de vacinação contra poliomielite,  o
primeiro  em  1999  e  o  segundo  em  2008.  Outras  pesquisas  de  âmbito  nacional  também
investigam as práticas de aleitamento materno como a Pesquisa Nacional de Demografia e
Saúde, realizada a cada 10 anos.

Principais Obstáculos e Desafios 

Apesar dos esforços para o aumento da prática do aleitamento ao longo dos últimos
trinta  anos,  as  taxas  de  aleitamento  materno  no  Brasil,  em especial  as  de  amamentação
exclusiva, estão abaixo do recomendado. Entre os principais obstáculos encontrados no País
podemos citar:
- dimensões continentais do País, com importantes diferenças regionais;
- dificuldade de sensibilização: apesar da mobilização social realizada existe ainda no Brasil
uma dificuldade  para  mobilizar  alguns  profissionais  quanto  à  importância  da  promoção do
aleitamento  materno,  incluindo  gestores  e  profissionais  de  saúde  (devido,  entre  outros,  à
inadequação dos currículos nos ensinos de graduação e residência médica). Essa dificuldade
também  é  encontrada  na  população  em  geral,  devido  à  manutenção  da  “cultura  da
mamadeira”, a qual resulta em grande parte do processo histórico de evolução, a pressão dos
industriais etc.;
- escassez de recursos humanos qualificados;
- rápido abandono do aleitamento materno após, ou mesmo antes, a licença maternidade.

Pesquisas mostram que, no Brasil, as mulheres que trabalham amamentam menos do
que aquelas que estão em licença maternidade (65,9% e 91,4%, respectivamente).

Esses obstáculos colocam em evidência a necessidade de o Brasil investir em novas
estratégias de incentivo à amamentação para que os seus indicadores atinjam patamares mais
elevados. Este é o grande desafio.

3.4 Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa

O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. No Censo de 2000, contava com mais de
14,5milhões de idosos, em sua maioria com baixo nível socioeconômico e educacional e com
uma  alta  prevalência  de  doenças  crônicas  e  causadoras  de  limitações  funcionais  e  de
incapacidades.  A cada ano, 650 mil  novos idosos são incorporados à população brasileira.
Essa  transição  demográfica  repercute  na  área  da  saúde,  em  relação  à  necessidade  de
(re)organizar os modelos assistenciais. A maior causa de mortalidade entre idosos brasileiros é
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o acidente vascular  cerebral.  Na transição epidemiológica brasileira  ocorrem incapacidades
resultantes do não controle de fatores de risco preveníveis.

A finalidade primordial  da Política Nacional  de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar,
manter  e  promover  a  autonomia  e  a  independência  dos  indivíduos  idosos,  direcionando
medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros
com 60 anos ou mais de idade. Considerando:

a) o contínuo e intenso processo de envelhecimento populacional brasileiro;
b) os inegáveis avanços políticos e técnicos no campo da gestão da saúde;
c) o conhecimento atual da Ciência;
d) o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela sua condição de autonomia e
independência que pela presença ou ausência de doença orgânica;
e) a necessidade de buscar a qualidade da atenção aos indivíduos idosos por meio de ações
fundamentadas no paradigma da promoção da saúde;
f) o compromisso brasileiro com a Assembleia Mundial para o Envelhecimento de 2002, cujo
Plano de Madri fundamenta-se em: 
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- participação ativa dos idosos na sociedade, no desenvolvimento e na luta contra a
pobreza; 

- fomento à saúde e bem-estar na velhice: promoção do envelhecimento saudável; 
- criação de um entorno propício e favorável ao envelhecimento; 
- escassez de recursos sócio-educativos e de saúde direcionados ao atendimento ao

idoso;

Não se fica velho aos 60 anos. O envelhecimento é um processo natural que ocorre ao
longo de toda a experiência de vida do ser humano, por meio de escolhas e de circunstâncias. 

O preconceito contra a velhice e a negação da sociedade quanto a esse fenômeno
colaboram para a dificuldade de se pensar políticas específicas para esse grupo. Ainda há os
que pensam que se investe na infância e se gasta na velhice. Deve ser um compromisso de
todo gestor em saúde compreender que, ainda que os custos de hospitalizações e cuidados
prolongados sejam elevados na parcela idosa, também aí está se investindo na velhice. 

“Quando o envelhecimento é aceito como um êxito, o aproveitamento da
competência, experiência e dos recursos humanos dos grupos mais velhos é

assumido com naturalidade, como uma vantagem para o crescimento de
sociedades humanas maduras e plenamente integradas” 

(Plano de Madri, Artigo 6º).

Envelhecer,  portanto, deve ser com saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de
dependência  funcional,  o  que  exige  promoção  da  saúde  em  todas  as  idades.  Importante
acrescentar  que  muitos  idosos  brasileiros  envelheceram  e  envelhecem  apesar  da  falta  de
recursos e da falta de cuidados específicos de promoção e de prevenção em saúde. Entre
esses estão os idosos que vivem abaixo da linha de pobreza, analfabetos, os sequelados de
acidentes  de  trabalho,  os  amputados  por  arteriopatias,  os  hemiplégicos,  os  idosos  com
síndromes demenciais, e para eles também é preciso achar respostas e ter ações específicas.

São  apresentadas  em  conseguinte  as  diretrizes  da  Política  Nacional  de  Saúde  da
Pessoa Idosa:
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3.5 Programa de Atenção ao Trabalhador

O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT foi instituído pela Lei nº 6.321, de 14
de abril de 1976 e regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991, que priorizam o
atendimento aos trabalhadores de baixa renda, isto é, aqueles que ganham até cinco salários
mínimos  mensais.  Este  Programa,  estruturado  na  parceria  entre  Governo,  empresa  e
trabalhador, tem como unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho / Departamento
de Segurança e Saúde no Trabalho. O PAT tem por objetivo melhorar as condições nutricionais
dos  trabalhadores,  com  repercussões  positivas  para  a  qualidade  de  vida,  a  redução  de
acidentes de trabalho e o aumento da produtividade. De acordo com o artigo 4º da Portaria nº 3
de 1 março de 2002, a participação financeira do trabalhador fica limitada a 20% do custo direto
da refeição.

Benefícios

Para Trabalhador
- Melhoria de suas condições nutricionais e de qualidade de vida;
- Aumento de sua capacidade física;
- Aumento de resistência à fadiga;
- Aumento de resistência a doenças;
- Redução de riscos de acidentes de trabalho.
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Para Empresas
- Aumento de produtividade;
- Maior integração entre trabalhador e empresa;
- Redução do absenteísmo (atrasos e faltas);
- Redução da rotatividade;
- Isenção de encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida;
- Incentivo fiscal (dedução de até quatro por cento no imposto de renda devido).
Para o Governo
- Redução de despesas e investimentos na área da saúde;
- Crescimento da atividade econômica;
- Bem-estar social.

Modalidades de Serviços de Alimentação 

A empresa poderá optar pelas seguintes modalidades de serviços:

- Autogestão (serviço próprio) - A empresa beneficiária assume toda a responsabilidade pela
elaboração das refeições, desde a contratação de pessoal até a distribuição aos usuários.
-  Terceirização (Serviços de terceiros) -  O fornecimento das refeições é formalizado por
intermédio de contrato firmado entre a empresa beneficiária e as concessionárias.

Quando  a  empresa  beneficiária  optar  por  utilizar  serviço  de  terceiros,  deverá
certificar-se de que os mesmos sejam registrados no Programa de Alimentação do Trabalhador
(Portaria MTb nº 87, de 28 de janeiro de 1997). Esta modalidade dispõe das seguintes opções:

Refeição transportada:
 A refeição é preparada em cozinha industrial e transportada até o local de trabalho;

Administração de cozinha e refeitório
A empresa beneficiária contrata os serviços de uma terceira, que utiliza as instalações

da primeira para o preparo e distribuição das refeições; Refeição

Convênio: 
Os  empregados  da  empresa  beneficiária  fazem  suas  refeições  em  restaurantes

conveniados com empresas operadoras de vales, tíquetes, cupons, cheques, etc;
Alimentação  convênio:  A  empresa  beneficiária  fornece  senhas,  tíquetes,  etc,  para

aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais; Cesta de alimentos.
A empresa beneficiária fornece os alimentos em embalagens especiais, garantindo ao

trabalhador ao menos uma refeição diária.

3.3 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

O Ministério da Saúde, nos 20 anos do SUS, apresenta uma das prioridades desse
governo, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, desenvolvida em parceria
entre  gestores  dos  SUS,  sociedades  científicas,  sociedade  civil  organizada,  pesquisadores
acadêmicos e agências de cooperação internacional.

A pluralidade das instituições envolvidas nessa construção é um convite e um desafio à
consideração da saúde do homem brasileiro nas suas idiossincrasias e similaridades nos 5561
municípios, 26 estados e no Distrito Federal.

Nesse sentido, a política traduz um longo anseio da sociedade ao reconhecer que os
agravos do sexo masculino constituem verdadeiros problemas de saúde pública. Um de seus
principais  objetivos  é  promover  ações  de  saúde  que  contribuam  significativamente  para  a
compreensão da realidade singular  masculina  nos seus diversos contextos socioculturais  e
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político-econômicos e que, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização
dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão, possibilitem o aumento da expectativa de vida
e  a  redução  dos  índices  de  morbimortalidade  por  causas  preveníveis  e  evitáveis  nessa
população.

Para isso, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem está alinhada
com a Política Nacional de Atenção Básica – porta de entrada do Sistema Único de Saúde - e
com as estratégias de humanização em saúde, e em consonância com os princípios do SUS,
fortalecendo ações e serviços em redes e cuidados da saúde.

O Ministério da Saúde vem cumprir seu papel ao formular a Política que deve nortear as
ações de atenção integral à saúde do homem, visando estimular o auto-cuidado e, sobretudo, o
reconhecimento que a saúde é um direito social básico e de cidadania de todos os homens
brasileiros. 

A  proposição  da  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  do  Homem  visa
qualificar a atenção à saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado que
resguardem a integralidade  da atenção.  O reconhecimento  de que a  população  masculina
acessa  o  sistema  de  saúde  por  meio  da  atenção  especializada  requer  mecanismos  de
fortalecimento e qualificação da atenção primária, para que a atenção à saúde não se restrinja
à  recuperação,  garantindo,  sobretudo,  a  promoção  da  saúde  e  a  prevenção  a  agravos
evitáveis.

Vários estudos comparativos entre homens e mulheres têm comprovado o fato de que
os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e
que morrem mais precocemente que as mulheres. A despeito da maior vulnerabilidade e das
altas taxas de morbi-mortalidade,  os homens não buscam, como o fazem as mulheres,  os
serviços  de atenção primária,  adentrando o sistema de saúde pela  atenção ambulatorial  e
hospitalar de média e alta complexidade, o que tem como consequência agravo da morbidade
pelo retardamento na atenção e maior custo para o sistema de saúde.

A não procura pelos serviços de atenção primária faz com que o indivíduo fique privado
da proteção necessária à preservação de sua saúde e continue a fazer uso de procedimentos
desnecessários se a procura pela atenção houvesse ocorrido em momento anterior.  Muitos
agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem, com regularidade, as medidas de
prevenção  primária.  A  resistência  masculina  à  atenção  primária  aumenta  não  somente  a
sobrecarga  financeira  da  sociedade,  mas  também,  e,  sobretudo,  o  sofrimento  físico  e
emocional do paciente e de sua família, na luta pela conservação da saúde e da qualidade de
vida dessas pessoas.

Tratamentos crônicos ou de longa duração têm, em geral, menor adesão, visto que os
esquemas  terapêuticos  exigem  um  grande  empenho  do  paciente  que,  em  algumas
circunstâncias,  necessitam modificar seus hábitos de vida para cumprir  seu tratamento. Tal
afirmação também é válida para ações de promoção e prevenção à saúde que requer,  na
maioria das vezes, mudanças comportamentais.

As pesquisas qualitativas apontam várias razões, mas, de um modo geral,  podemos
agrupar  as  causas  da  baixa  adesão  em dois  grupos  principais  de  determinantes,  que  se
estruturam como barreiras entre o homem e os serviços e ações de saúde a saber, barreiras
socioculturais e barreiras institucionais.

Grande parte da não adesão às medidas de atenção integral,  por parte do homem,
decorre das variáveis culturais. Os estereótipos de gênero, enraizados há séculos em nossa
cultura  patriarcal,  potencializam  práticas  baseadas  em  crenças  e  valores  do  que  é  ser
masculino.  A  doença  é  considerada  como  um  sinal  de  fragilidade  que  os  homens  não
reconhecem como inerentes à sua própria condição biológica. O homem julga-se invulnerável,
o que acaba por contribuir para que ele cuide menos de si mesmo e se exponha mais às
situações  de risco.  A  isto  se acresce o  fato  de  que o  indivíduo  tem medo que o  médico
descubra  que  algo  vai  mal  com  a  sua  saúde,  o  que  põe  em  risco  sua  crença  de
invulnerabilidade.

Os  homens  têm  dificuldade  em  reconhecer  suas  necessidades,  cultivando  o
pensamento mágico que rejeita a possibilidade de adoecer. Ainda, os serviços e as estratégias
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de comunicação privilegiam as ações de saúde para a criança, o adolescente, a mulher e o
idoso.

Uma questão bastante apontada pelos homens para a não procura pelos serviços de
atenção  primária  está  ligada  a  sua  posição  de  provedor.  Alega-se  que  o  horário  do
funcionamento dos serviços de saúde coincide com a carga horária do trabalho.

Não se pode negar que na preocupação masculina a atividade laboral tem um lugar
destacado,  sobretudo  em  pessoas  de  baixa  condição  social  o  que  reforça  o  papel
historicamente atribuído ao homem de ser responsável pelo sustento da família.

Ainda que isso possa se constituir, em muitos casos, uma barreira importante, há de se
destacar que grande parte das mulheres, de todas as categorias socioeconômicas, faz hoje
parte da força produtiva, inseridas no mercado de trabalho formal, e nem por isso deixam de
procurar os serviços de saúde.

Outro ponto igualmente assinalado é a dificuldade de acesso aos serviços assistenciais,
alegando-se que,  para  marcação  de  consultas,  há de se enfrentar  filas  intermináveis  que,
muitas  vezes,  causam a “perda”  de um dia  inteiro  de trabalho,  sem que necessariamente
tenham suas demandas resolvidas em uma única consulta.

Ainda que o conceito de masculinidade venha sendo atualmente contestado e tenha
perdido seu rigor original na dinâmica do processo cultural, a concepção ainda prevalente e
hegemônica da masculinidade é o eixo estruturante pela não procura aos serviços de saúde.
Em nossa sociedade, o “cuidado” é papel considerado como sendo feminino e as mulheres são
educadas desde muito cedo para desempenhar e se responsabilizar por este papel.

A  compreensão  das  barreiras  socioculturais  e  institucionais  é  importante  para  a
proposição estratégica de medidas que venham a promover o acesso dos homens aos serviços
de atenção primária, que deve ser a porta de entrada ao sistema de saúde, a fim de resguardar
a prevenção e a promoção como eixos necessários e fundamentais de intervenção.

A Política de Atenção Integral à Saúde do Homem deve considerar a heterogeneidade
das  possibilidades  de  ser  homem.  As  masculinidades  são  construídas  historicamente  e
sócio-culturalmente,  sendo  a  significação  da  masculinidade  um  processo  em  permanente
construção e transformação. Essa consideração é fundamental para a promoção da equidade
na  atenção  a  essa  população,  que  deve  ser  considerada  em  suas  diferenças  por  idade,
condição socioeconômica,  étnico-racial,  por local de moradia urbano ou rural,  pela situação
carcerária, pela deficiência física e/ou mental e pelas orientações sexuais e identidades de
gênero não hegemônicas. É fundamental que ações em saúde resguardem as diferenças nas
necessidades de saúde da população de homens no país, sem discriminação.

A  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  do  Homem,  portanto,  além  de
evidenciar  os  principais  fatores  de  morbi-mortalidade  na  saúde  do  homem  explicita  o
reconhecimento  de  determinantes  sociais  que  resultam  na  vulnerabilidade  da  população
masculina  aos  agravos  à  saúde,  considerando  que  representações  sociais  sobre  a
masculinidade comprometem o acesso à atenção primária, bem como repercutem de modo
crítico na vulnerabilidade dessa população à situações de violência e de risco para a saúde.

A mobilização da população masculina brasileira para a luta pela garantia de seu direito
social à saúde é um dos desafios dessa política, que pretende politizar e sensibilizar homens
para  o  reconhecimento  e  a  enunciação  de  suas  condições  sociais  e  de  saúde,  para  que
advenham sujeitos protagonistas de suas demandas, consolidando seu exercício e gozo dos
direitos de cidadania.

4.0 Epidemiologia nutricional e indicadores de saúde

4.1 Epidemiologia Nutricional

A palavra “epidemiologia” deriva do grego 
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epi = sobre 
demos = população, povo 
logos = estudo 

Portanto, em sua etimologia, significa “estudo do que ocorre em uma população”.  Para
a  Associação  Internacional  de  Epidemiologia,  criada  em 1954,  a  Epidemiologia  tem como
objetivo o “estudo de fatores que determinam a freqüência e a distribuição de doenças nas
coletividades humanas”. 

O Dicionário de Epidemiologia de John Last a define como “o estudo da distribuição e
dos determinantes de estados e eventos relacionados à saúde, em populações específicas, e a
aplicação desse estudo para o controle de problemas de saúde”. 

Com a ampliação de sua abrangência e sua complexidade, a Epidemiologia, segundo
Almeida Filho e Rouquayrol (1992), não é fácil de ser definida. Portanto conceituam “ciência
que estuda o processo saúde-doença na sociedade, analisando a distribuição populacional e
os fatores determinantes das enfermidades,  danos à saúde e eventos associados à saúde
coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e
fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das
ações de saúde”. 

Ou  seja,  diferentemente  da  Clínica,  que  estuda  o  processo  saúde-doença  em
indivíduos, com o objetivo de tratar e curar casos isolados, a Epidemiologia se preocupa com o
processo de ocorrência de doenças, mortes, quaisquer outros agravos ou situações de risco à
saúde  na  comunidade,  ou  em  grupos  dessa  comunidade,  com  o  objetivo  de  propor
estratégias que melhorem o nível de saúde das pessoas que compõe essa comunidade. 

Um dos meios para se conhecer como se dá o processo saúde-doença na comunidade
é elaborando um diagnóstico comunitário de saúde. O diagnóstico comunitário, evidentemente,
difere do diagnóstico clínico em termos de objetivos, informação necessária, plano de ação e
estratégia de avaliação. 
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O termo  distribuição  pode ser  observado  em qualquer  definição  de Epidemiologia.
Distribuição,  nesse sentido, é entendida como “o estudo da variabilidade da freqüência das
doenças de ocorrência em massa, em função de variáveis ambientais e populacionais ligadas
ao tempo e espaço”. 

O primeiro passo em um estudo epidemiológico é analisar o padrão de ocorrência de
doenças segundo três vertentes: pessoas, tempo e espaço, método este também conhecido
como “epidemiologia descritiva” e que responde as perguntas quem?, quando? e onde? 

O padrão de ocorrência  das doenças  também pode  se alterar  ao  longo  do tempo,
resultando na chamada  estrutura epidemiológica,  que nada mais  é  do que o  padrão de
ocorrência  da doença na população,  resultante da interação de fatores do meio  ambiente,
hospedeiro e do agente causador da doença. Essa estrutura epidemiológica se apresenta de
forma dinâmica, modificando-se continuamente no tempo e no espaço e definindo o que pode
ser considerado ocorrência “normal” ou “anormal” da doença em uma determinada população,
em determinado tempo e espaço. 

Início do século XX 
Doenças infecciosas (cólera) 

Século XX 
- Doenças não infecciosas (Câncer, doenças do aparelho circulatório e respiratório) 
- Agravos e lesões resultantes de causas externas (acidentes de trânsito, doenças e acidentes
de trabalho, homicídios, envenenamentos, etc.) 
- Desvios nutricionais (desnutrição, anemia, obesidade, etc.) 
-  Fatores  de risco para  ocorrência  de doenças ou mortes  (tabagismo,  hipercolesterolemia,
baixo peso ao nascer, etc.) 

4.2 Sistemas de Informação em Saúde

Mais recentemente, aliados ao desenvolvimento de pacotes computacionais, ganharam
um espaço muito grande os métodos da chamada “epidemiologia analítica” (principalmente
os estudos de coorte e caso-controle), na busca de explicações (causas) para a ocorrência
dessas doenças  e agravos com desvalorização  indevida,  devido  à  sua importância  para  o
diagnóstico de saúde da população, da “epidemiologia descritiva” 

Utilização da epidemiologia nos serviços de saúde: 

Na busca de explicações (causas ou fatores de risco) para a ocorrência de doenças,
com utilização predominante dos métodos da epidemiologia analítica;  Nos estudos da situação
de  saúde  (que  doenças  ocorrem  mais  na  comunidade?  Há  grupos  mais  suscetíveis?  Há
relação com o nível social dessas pessoas? A doença ou agravo ocorre mais em determinado
período do dia, ano?);  Na avaliação de tecnologias, programas ou serviços (houve redução
dos  casos  de  doença  ou  agravo  após  introdução  de  um  programa?  A  estratégia  de
determinado serviço é mais eficaz do que a de outro? A tecnologia “A” fornece mais benefícios
do que a tecnologia  “B”?);   Na vigilância epidemiológica (que informação devemos coletar,
observar? Que atitudes tomar para prevenir, controlar ou erradicar a doença?). 
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Dados 

Podem ser registrados de forma: 
Contínua – óbitos, nascimentos, doenças de notificação obrigatória 
Periódica  – recenseamento da população e levantamento do índice CPO (dentes cariados,
perdidos e obturados) 
Ocasional  – pesquisas para conhecer a prevalência da hipertensão arterial ou diabetes em
uma comunidade, em determinado momento 

Importância para a análise de situação de saúde: 

População – número de habitantes, idade, sexo, raça 
Sócio-econômicos – renda, ocupação, classe social, tipo de trabalho, condições de moradia e
alimentação 
Dados  ambientais  –  poluição,  abastecimento  de  água,  tratamento  de  esgoto,  coleta  e
disposição do lixo 
Serviços de saúde – hospitais, ambulatórios, unidades de saúde, acesso aos serviços 
Morbidade – doenças que ocorrem na comunidade 
Eventos vitais – óbitos, nascidos vivos e mortos 

Banco de dados 
No Brasil: 
SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade 
SINASC – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
SINAN – Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação 
SIA/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde 
SIH/SUS - Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

É  importante  considerar  que  tanto  a  informação  derivada  de  dados  de  doenças
(morbidade), como de mortalidade, apresentam vantagens e limitações. 

É muito conhecido, no meio da saúde, o termo “ponta de iceberg” para referir-se a uma
característica  desses  dados,  ou  seja,  ambos  (especialmente  a  mortalidade)  representam
apenas uma parcela da população (a
“ponta do iceberg”): a que morre ou a
que chega ao serviço de saúde e tem
o  seu  diagnóstico  feito  e  registrado
corretamente. 
Ponta do Iceberg - Casos conhecidos 
Abaixo  do  Iceberg  -  Casos
assintomáticos;  Casos  sintomáticos
que não procuram o serviço de saúde;
Casos  que  procuram  o  serviço  de
saúde,  mas  não  são  diagnosticados;
Casos  diagnosticados,  mas  não
registrado e/ou informados 
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4.5 Principais Causas de Morbimortalidade na População Brasileira

A  análise  da  evolução  da  mortalidade  permite  acompanhar  as  mudanças  no  perfil
epidemiológico de uma população por meio dos aspectos da sua estrutura, dos níveis e da sua
tendência. 

A mortalidade no Brasil apresentou nas últimas décadas mudanças importantes, tanto
no perfil etário quanto na distribuição dos grupos de causas.

Em  1980,  a  principal  causa  de  morte  era  a  decorrente  de  doenças  do  aparelho
circulatório, o que permaneceu em 2000. Dentre os dez principais grupos de causas, foram
observadas algumas mudanças significativas no ranking entre 1980 e 2000. Uma  dessas
alterações  é  o  aumento  do  peso  da  participação  das  neoplasias.  Em  1980,  essa  causa
correspondia ao 5º lugar, passando ao 3º em 2000. Outra mudança importante foi o aumento
das mortes por doenças do aparelho respiratório e a redução das infecciosas e parasitárias
(Quadro 3.1).

A  mortalidade geral  no Brasil apresentou uma redução de 11,1% entre 1980 e 2001,
passando de 6,3 para 5,6 por mil habitantes no período, evidenciando uma redução, mas com
diferenças importantes entre as regiões.

Dentre  os  grandes  grupos  de  causas,  os  que  se  destacaram  nos  anos  1980
permaneceram ao longo dos últimos vinte anos. As doenças do aparelho circulatório foram a
maior causa de mortalidade proporcional tanto na década de 1980 quanto na década de 1990. 

As causas relacionadas com os sintomas, os sinais e as afecções mal definidas foram a
segunda causa mais freqüente, seguidas das neoplasias, das causas externas e das doenças
do  aparelho  respiratório,  respectivamente  terceira,  quarta  e  quinta  causas  de  mortalidade
proporcional, excluídas as outras causas de morte tomadas em seu conjunto. 
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A doença do aparelho circulatório mostrou uma tendência de estabilização da proporção
de óbitos; os sintomas, os sinais e as afecções mal definidas mostraram uma tendência de
queda;  as  neoplasias  e  as  doenças do aparelho  respiratório  mostraram uma tendência  de
aumento na mortalidade proporcional. As doenças infecciosas e parasitárias mostraram uma
importante redução no período (35%), passando de 69.553 a 44.987 óbitos em 2001.

A  região  Sul  apresentou  a  maior  participação  no  grupo  de  neoplasias  em  todo  o
período, representando 18%, seguida da região Sudeste, com 14%.

Nas regiões Norte e Nordeste, a representatividade foi menor. Por outro lado, as causas
mal definidas destacaram-se nessas regiões, que em 1980 representaram 75% e em 2000 50%
desse grupo de causas.

Esses dados apontam que, apesar de o grupo de causas mal definidas ser significativo,
vem ocorrendo redução ao longo do período, o que indica uma melhoria na qualidade das
informações.

Em 2001, as doenças do aparelho circulatório representaram 27% dos óbitos no Brasil,
com a região Norte apresentando a menor participação, com 18%, enquanto a região Sul ficou
com 32% .

Com relação às causas mal definidas, com 15% do total, as regiões Norte e Nordeste
obtiveram participações maiores. Na região Norte, destacaram-se os Estados do Acre e do
Pará, com mais de 25% das causas mal definidas.

Na região Nordeste, apenas os Estados do Ceará e de Pernambuco ficaram abaixo dos
25%, tendo a Paraíba contribuído com cerca de 45% das causas mal  definidas  na região.
Destaca-se aqui a evidente redução dos óbitos mal definidos no período, que ainda continuam
elevados, evidenciando a necessidade de melhorias na qualidade da informação em todas as
regiões.

Em 1980, as causas externas estavam em 3º lugar,  ficando em 4º no ano 2001. É
interessante observar que, apesar de a região Sudeste representar mais da metade dos óbitos
por esse tipo de causa, quando são analisados os dados em relação ao total de óbitos a região
Centro-Oeste aparece em 1º lugar, com 17%, enquanto o Sudeste fica com 13%. Dentre os
estados, chamam a atenção Rondônia e Roraima no Norte e Mato Grosso no Centro- Oeste,
cuja representatividade ficou acima de 20% dentre o total de óbitos em cada região.

As doenças infecciosas e parasitárias apresentaram expressiva redução (cerca de 46%)
o período, sempre com maior concentração nos menores de 1 ano de idade.

Quanto  às  doenças  do  aparelho  respiratório,  observou-se  um aumento  no  período,
passando a  ser  a  4ª  causa de óbito  no país.  Destaca-se aqui  o aumento progressivo em
praticamente  todas  as  regiões.  Na  região  Sul,  além  do  aumento,  percebeu-se  um
comportamento  um  pouco  diferenciado,  pela  sazonalidade  apresentada.  Isso  se  deve
provavelmente às mudanças climáticas que aconteceram em anos específicos.
 

OBS.:  Deve-se ainda trabalhar o Capítulo 7 – Morbimortalidade por Doenças Crônicas no País
do Livro Indicadores de Vigilância Alimentar e Nutricional Brasil 2006. Disponível na editora
MS.
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5.0 Políticas e programas sobre Segurança Alimentar e Nutricional

5.1 Fome zero, PBF e interface SISVAN

Programa Bolsa Alimentação (Fome Zero) 

A partir de 2001, o ICCN passou a ser substituído pelo Programa Bolsa-Alimentação,
vinculado ao Programa Nacional de Renda Mínima. Este foi instituído pela Medida Provisória
nº. 2.206 de agosto de 2001, que previa o encerramento dos repasses do Fundo Nacional de
Saúde para o Municipal relativo ao ICCN (BRASIL, 2004). O Programa Bolsa Alimentação tinha
por  fi  nalidade reduzir  o risco nutricional  e promover  condições de saúde e nutrição entre
famílias  de  baixa  renda  com  gestantes,  nutrizes  e  crianças  até  6  anos  por  meio  de
transferências monetárias condicionadas ao cumprimento de uma agenda de saúde, chamada
de “Agenda de Compromissos”. Esta abrangia a realização de consultas regulares à atenção
pré-natal,  o  monitoramento  do  crescimento,  cumprimento  do  calendário  de  vacinação  de
crianças, e a realização de atividades educativas em saúde e nutrição.

Os  critérios  para  seleção  dos  benefi  ciários  combinavam  a  avaliação  do  estado
nutricional das crianças, por meio da antropometria, e a condição econômica por meio da renda
auto-reportada.

Como  todos  os  outros  programas  de  transferência  de  renda  do  Governo  Federal
existentes naquela época, eram benefi ciadas somente as famílias com renda per capita menor
que meio salário mínimo (R$90,00) (BRASIL, 2002).

Diferentemente  dos  programas  que  o  antecederam,  o  Programa Bolsa  Alimentação
(PBA)  não  colocou  como  exigência  para  permanência  do  município  ter  o  SISVAN
implementado
e operante. O acompanhamento do estado nutricional dos benefi ciários podia ser realizado por
meio de um sistema informatizado do próprio Programa, enquanto que o SISVAN  permanecia
sem informatização e com a maioria dos municípios informando dados manualmente.

 Dessa  forma,  é  possível  notar  que  o  PBA  não  visava,  em  sua  concepção  e
operacionalização,  a  vigilância  alimentar  e  nutricional.  O  impacto  imediato  disso  foi  a
reivindicação por parte dos estados e municípios da informatização do SISVAN, o que venho a
ocorrer no início de 2003, tendo se aproveitado da mesma lógica operacional do sistema de
informação do PBA.

Programa Bolsa Família

O  Bolsa  Alimentação,  juntamente  com  outros  programas  como  o  Bolsa  Escola,
subsidiou a configuração de um novo programa: o Bolsa Família,  que foi criado a partir da
unificação de diversos programas de transferência de renda existentes. Assim, o Programa
Bolsa Família – PBF foi instituído pela Lei n°. 10.836, de 9 de janeiro de 2004 e regulamentado
pelo Decreto nº. 5.209, de 17 de setembro de 2004, sendo as ações de transferência de renda
vinculadas com condicionalidades, de educação e de saúde.
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Diferentemente dos demais programas comentados, que estavam sob responsabilidade
do Ministério da Saúde, o PBF é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à  Fome  e,  ao  contrário  do  PBA,  prevê  que  o  SISVAN  proverá  informações  do
acompanhamento da saúde das famílias beneficiadas.

É importante observar que esse programa é direcionado ao núcleo familiar, focalizado
nas famílias de mais baixa renda, tendo unificado os procedimentos de gestão e execução das
ações de transferência de renda do Governo Federal.

Ao Ministério da Saúde cabe - segundo o disposto a Portaria Interministerial Ministério
da  Saúde  e  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  -  MDS  nº.  2.509,
publicada  em  22/11/2004  -  o  acompanhamento  de  famílias  titulares  do  PBF  defi  nindo
atribuições para as três esferas do SUS e as regras para a oferta e o monitoramento das ações
do setor saúde, a saber:

• o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil por meio da vigilância
alimentar e nutricional;
• a vacinação para crianças menores de sete anos de idade;
• a assistência pré-natal e pós-parto.

Cabe destacar que as ações de acompanhamento das condicionalidades de saúde são
focadas no seguinte grupo populacional:  crianças menores de 7 anos e gestantes, que são
chamadas de pessoas com perfil saúde. Crianças entre 6 a 15 anos por deverem frequentar a
escola,  são  tidas  como  perfil  escola,  e  o  monitoramento  dessa  frequência  está  sob  a
responsabilidade da Educação.

Diversas  características  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  permitiram  sua
convergência com o PBF, tais como sua organização política-institucional descentralizada, sua
rede extremamentecapilarizada, presente em todos os municípios brasileiros, e sua associação
à rede de controle social representada pelos conselhos de saúde.

Neste processo de acompanhamento das famílias beneficiárias no setor saúde, duas
políticas públicas desempenham papel importante: a Estratégia Saúde da Família e o Sistema
de Vigilância Alimentar e Nutricional.

Quanto ao primeiro, cabe destacar que a expansão e qualificação da Atenção Básica,
organizada  pela  Estratégia  Saúde  da  Família  compõem  parte  do  conjunto  de  prioridades
políticas  apresentadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  aprovadas  pelo  Conselho  Nacional  de
Saúde.

Pautada nos princípios do SUS, a Saúde da Família é entendida como uma estratégia
de  reorientação  do  modelo  assistencial,  que  supera  o  modelo  pautado  na  doença  e  se
desenvolve por meio de práticas gerenciais  e sanitárias,  democráticas e participativas.  Isto
ocorre através de equipes multi-profissionais, que são responsáveis por um número definido de
famílias, em um território geográfico delimitado. As equipes são compostas minimamente por
um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde;
quando ampliadas, podem contar com dentista, auxiliar de consultório dentário e técnico em
higiene dental.

Nesse momento, o setor saúde já possuía um sistema informatizado para a Vigilância
Alimentar  e  Nutricional.  Esse  sistema  poderia  ser  instalado  em  qualquer  computador  do
município  e  uma  vez  que  os  dados  fossem  digitados,  bastaria  encaminhar  um  arquivo
eletrônico  ao  DATASUS/Ministério  da  Saúde.  No  entanto,  em  decorrência  das  diversas
limitações  apresentadas pelo  sistema informatizado,  optou-se pelo  desenvolvimento  de um
outro módulo de informação, que seria on-line e permitiria o registro das condicionalidades da
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saúde. Assim, foram separados dois módulos do SISVAN: um passou a se chamar de SISVAN
-  municipal,  que  era  dependente  de  software,  e  o  outro,  o  SISVAN  -  módulo  de  gestão,
acessado pela Internet.

O SISVAN - módulo de gestão é disponibilizado ao gestor da área de saúde e por meio
dessa ferramenta os gestores acessam um formulário  de acompanhamento com a lista de
nomes e  respectivo  endereço  das famílias  benefi  ciadas,  bem como o próprio  registro  da
informação  de  acompanhamento.  Ainda  disponibiliza  opções  de  relatórios  gerenciais,  tais
como: famílias já acompanhadas e as famílias pendentes para acompanhamento. Cada ciclo
de acompanhamento é semestral e o sistema fica disponível para a entrada dos dados, em
média, por quatro meses a cada vigência.

A partir do segundo semestre de 2006 foi possível aos gestores utilizar-se do TabNet
para acompanhamento do estado nutricional dos beneficiários.  O TabNet é um instrumento
desenvolvido  pelo  DATASUS  que  permite  a  realização  de  tabulações  com  os  dados
provenientes dos sistemas de informações do SUS e foi elaborado com a finalidade de permitir
às equipes técnicas do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
a realização de tabulações rápidas sobre Sistemas de Informações do SUS. Espera-se que em
longo prazo essa ferramenta permita aos gestores do programa avaliar  o impacto de suas
ações no que diz respeito à melhora do estado nutricional e do padrão alimentar das famílias
beneficiadas.

Para  avaliação  do  desempenho  dos  municípios  no  acompanhamento  das
condicionalidades de saúde por meio do SISVAN, são analisados os seguintes parâmetros: (i)
acesso ao sistema; (ii) registro de informações no sistema; (iii) cobertura de acompanhamento;
e (iv) estado nutricional dos beneficiários. Esses resultados são divulgados semestralmente por
meio  de  Relatórios  Estaduais,  permitindo  avaliar  o  desempenho  obtido  por  cada  Unidade
Federativa e respectivos municípios.

Os Relatórios também servem como um instrumento relevante para o planejamento de
ações locais e fomento do registro das condicionalidades.

Além disso, a verificação de municípios que acessaram ou não o SISVAN – módulo
gestão  e  entre  os  que  acessaram,  quais  informaram  e  quais  não  informaram  o
acompanhamento das famílias  beneficiárias  permite ao gestor  estadual  e federal  de saúde
identificar  possíveis  dificuldades  operacionais  que  os  municípios  possam  ter,  bem  como
conhecer experiências exitosas em outros municípios. Verifica-se uma ampliação no registro, e
consequentemente  na  oferta  do  acompanhamento  das  ações  do  setor  saúde  às  famílias
atendidas pelo PBF, quando observado o crescimento do número de municípios que passaram
a utilizar  a ferramenta informatizada disponibilizada pelo Ministério da Saúde ao longo dos
quatro semestres.

5.2 PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)

O PNAE  mais  conhecido  como  merenda  escolar  onde  a  transferência  de  recursos
financeiros aos estados e municípios. Teve origem no inicio da década de 40 porém não foi
possível  concretizá-lo  por  falta  de  disponibilidade  de  recursos  financeiros,  ao  longo  das
décadas foram se adquirindo recursos e em 1994 com a descentralização dos recursos para
execução do programa foi instituída pela lei.

Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos de toda a educação
básica,  durante  sua  permanência  em  sala  de  aula,  que  contribui  para  o
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crescimento,desenvolvimento,aprendizagem  e  o  rendimento  escolar  e  também  promover  a
formação de hábitos alimentares saudáveis.

A execução ocorre onde a verba é transferida para as entidades executoras em contas
correntes e as entidades executoras recebem e tem autonomia para administrar o dinheiro. O
cardápio escolar deve ser elaborado por um nutricionista habilitado e deve suprir no mínimo
30% das necessidades nutricionais do aluno. Esse programa conta com a ajuda e parceria de
vários  órgãos  tais  como  o  FNDE  (Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação);
Entidades executoras; Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal; Prefeituras
municipais;  Conselho  Federal  de Nutricionistas,  Conselho  de Alimentação  Escolar  (CAE)  e
entre outros onde cada um apresenta sua devida importância e serviço no gerenciamento,
organização, execução do programa.

A prestação de contas é realizada da seguinte maneira a secretaria de educação do
estado  ou  município  envia  a  prestação  de  contas  ao  CAE  onde  vai  ser  avaliado  cada
documentação e os comprovantes de despesas, caso o CAE não aprove as contas o FNDE
avalia os documentos e se concordar é iniciada uma tomada de contas especial e o repasse é
suspenso isso também vale caso não ocorra a apresentação da prestação de contas.

A fiscalização ocorre pelo CAE e FNDE para que fiscalizem os órgãos cadastrados nos
programas e que não haja irregularidades dos órgãos caso ocorra irregularidades cabe aos
órgãos fiscalizadores tomar as devidas providencias.

5.3 PNAN (Política Nacional de Alimentação e Nutrição)

A Política  Nacional  de  Alimentação  e  Nutrição  (PNAN),  aprovada  no  ano  de  1999,
integra os esforços do Estado Brasileiro que por meio de um conjunto de políticas públicas
propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação.

A  população  brasileira,  nas  últimas  décadas,  experimentou  grandes  transformações
sociais que resultaram em mudanças no seu padrão de saúde e consumo alimentar. Essas
transformações  acarretaram  impacto  na  diminuição  da  pobreza  e  exclusão  social  e,
consequentemente, da fome e desnutrição. Por outro lado, observa-se aumento vertiginoso do
excesso de peso em todas as camadas da população, apontando para um novo cenário de
problemas relacionados à alimentação e nutrição.

A  população  brasileira,  nas  últimas  décadas,  experimentou  grandes  transformações
sociais que resultaram em mudanças no seu padrão de saúde e consumo alimentar. Essas
transformações  acarretaram  impacto  na  diminuição  da  pobreza  e  exclusão  social  e,
consequentemente, da fome e escassez de alimentos, com melhoria ao acesso e variedade
destes, além da garantia da disponibilidade média de calorias para consumo, embora ainda
existam cerca de 16 milhões de brasileiros vivendo na pobreza extrema. A diminuição da fome
e  da  desnutrição  veio  acompanhada  do  aumento  vertiginoso  da  obesidade  em  todas  as
camadas  da  população,  apontando  para  um  novo  cenário  de  problemas  relacionados  à
alimentação e nutrição.

A alimentação e nutrição estão presentes na legislação recente do Estado Brasileiro,
com destaque para a Lei  8080,  de 19/09/1990,  que entende a alimentação como um fator
condicionante e determinante da saúde e que as ações de alimentação e nutrição devem ser
desempenhadas de forma transversal às ações de saúde, em caráter complementar e com
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formulação,  execução e avaliação dentro das atividades e responsabilidades do sistema de
saúde.

Na última década, o principal avanço foi a incorporação da alimentação como um direito
social.  A  Emenda  Constitucional  n°  64,  aprovada  em  2010,  introduziu  no  artigo  6°  da
Constituição Federal a alimentação como direito. Nesse sentido, o Estado Brasileiro, ocupado
com a construção de uma nova abordagem para atuar no combate à fome, à pobreza e na
promoção da alimentação adequada e saudável, publicou a Lei 11.346/2006 – Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional e o Decreto 7272/2010 - Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. Tanto a Lei como o Decreto apresentam entre as suas bases diretivas
o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição no sistema de saúde.

Na saúde, ressalta-se a publicação do Decreto 7508, de 28/06/2011, que regulamenta a
Lei 8080, com a instituição da Rede de Atenção à Saúde e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas que possibilitarão avanços para a organização e oferta das ações de Alimentação
e Nutrição no âmbito do SUS.

Outras  Políticas  da  saúde  somam-se  aos  princípios  e  diretrizes  da  PNAN  no
estabelecimento  da Saúde e da Segurança Alimentar  e Nutricional.  A Política  Nacional  de
Atenção Básica e Política Nacional de Promoção à Saúde são orientadas nesse sentido.

A determinação social da saúde assim como a promoção e prevenção de agravos estão
presentes  em  diversos  documentos  internacionalmente  conhecidos,  como  o  Relatório  da
Comissão  Nacional  de  Determinantes  Sociais  da  Saúde,  publicado  em 2008,  a  Estratégia
Global para a Alimentação do Bebê e da Criança Pequena (2002) e a Estratégia Global para a
Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (2004).

Os  documentos  apontam  para  a  necessidade  de  formulação  e  implantação  de
estratégias  nacionais,  locais  e  regionais  efetivas  e  integradas  para  a  redução  da
morbi-mortalidade  relacionada  à  alimentação  inadequada  e  ao  sedentarismo,  com
recomendações e indicações adaptadas frente às diferentes realidades dos países e integradas
às  suas  políticas,  com  vistas  a  garantir  aos  indivíduos  a  capacidade  de  fazer  escolhas
saudáveis  com  relação  à  alimentação  e  à  atividade  física,  prevendo  ações  de  caráter
regulatório, fiscal e legislativo que visem tornar essas escolhas factíveis à população.

5.4 PNSAN (Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional)

A PNSAN tem como base as seguintes diretrizes, que orientarão a elaboração do Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional:

I - promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável,  com prioridade
para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional;

II - promoção  do  abastecimento  e  estruturação  de  sistemas  sustentáveis  e
descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e distribuição
de alimentos;

III - instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa
e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação
adequada;

IV - promoção,  universalização  e  coordenação  das  ações  de  segurança  alimentar  e
nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais de que trata
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o art. 3  o  , inciso I, do Decreto n  o   6.040, de 7 de fevereiro de 2007  , povos indígenas e assentados
da reforma agrária;

V - fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à 
saúde, de modo articulado às demais ações de segurança alimentar e nutricional;

VI - promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, com
prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos
da agricultura familiar e da pesca e aqüicultura;

VII - apoio  a  iniciativas  de  promoção  da  soberania  alimentar,  segurança  alimentar  e
nutricional  e  do  direito  humano  à  alimentação  adequada  em  âmbito  internacional  e  a
negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da Lei no 11.346, de 2006; e

VIII - monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. 

São objetivos específicos da PNSAN:

I - identificar, analisar, divulgar e atuar sobre os fatores condicionantes da insegurança 
alimentar e nutricional no Brasil;

II - articular programas e ações de diversos setores que respeitem, protejam, promovam
e provejam o direito  humano à  alimentação adequada,  observando as  diversidades  social,
cultural,  ambiental,  étnico-racial,  a  equidade  de  gênero  e  a  orientação  sexual,  bem  como
disponibilizar instrumentos para sua exigibilidade;

III - promover sistemas sustentáveis de base agroecológica, de produção e distribuição
de  alimentos  que  respeitem  a  biodiversidade  e  fortaleçam a  agricultura  familiar,  os  povos
indígenas  e  as  comunidades  tradicionais  e  que  assegurem  o  consumo  e  o  acesso  à
alimentação adequada e saudável, respeitada a diversidade da cultura alimentar nacional; e

IV - incorporar à política de Estado o respeito à soberania alimentar e a garantia do direito
humano à alimentação adequada, inclusive o acesso à água, e promovê-los no âmbito das
negociações e cooperações internacionais. 

5.5 CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional)

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) é um instrumento
de articulação entre governo e sociedade civil na proposição de diretrizes para as ações na
área da alimentação e nutrição.

 Instalado em 30 de janeiro de 2003, o Conselho tem caráter consultivo e assessora a
Presidenta da República na formulação de políticas e na definição de orientações para que o
país garanta o direito humano à alimentação.

 Pela sua natureza consultiva e de assessoramento, o Conselho não é, nem pode ser,
gestor nem executor de programas, projetos, políticas ou sistemas.

 Inspirado  nas  resoluções  da  Conferência  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional,  o  Consea  acompanha  e  propõe  diferentes  programas,  como  Bolsa  Família,
Alimentação Escolar, Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e Vigilância Alimentar e
Nutricional, entre muitos outros.
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 O  Consea  estimula  a  participação  da  sociedade  na  formulação,  execução  e
acompanhamento  de  políticas  de  segurança  alimentar  e  nutricional.  Considera  que  a
organização  da sociedade  é  uma condição  essencial  para  as  conquistas  sociais  e  para  a
superação definitiva da exclusão. 

O Consea, na gestão 2012/2013, é formado por 57 conselheiros (38  representantes da
sociedade civil e 19 ministros de Estado e representantes do Governo Federal), além de 28
observadores convidados. 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!
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